
A megrendelhető tankönyveknek a 80 százalékát osztották
ki megyénkben – tájékoztatott Gáll Csaba, a megyei tanfel-
ügyelőség tankönyvlerakatának dolgozója. Az iskolák folya-
matosan adták fel a rendeléseket, és a kiadók hamar
szállították, szállítják azokat a könyveket, amelyeket az Or-
szágos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont jóváhagyá-
sával nyomtattak ki. 

Vannak iskolák, amelyek napirenden vannak a rendelésekkel, és olyan
vidéki egységek is, amelyek még egyetlen tankönyvet sem rendeltek.
Szerettünk volna a megyei tanfelügyelőség illetékesétől választ kapni,
de a zárt ajtók mögül arról tájékoztattak, hogy a felelősök szabadságon
vannak, és a lerakatba küldtek, ahol képet alkothattunk a tankönyvekkel
való ellátás és a megrendelések helyzetéről. Természetesen nincsen még
késő, de az iskolák többsége előrelátóan gondoskodott arról, hogy be-
szerezze a diákok számára szükséges segédanyagot. A magyar tagozaton
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Agresszivitás 
és manipuláció

A tikkasztó hőségben megdöbbentő, véres, halálos,
felelőtlen emberek által okozott közúti balesetekről,
családon belüli agresszióról számolnak be a napi
hírek, természetesen egy-egy politikai eseménnyel, il-
letve inkább politikusról szóló szaftos pletykával szí-
nesítve.

Eltekintve a balesetektől, valóban megdöbbentő,
ami ebben az országban történik: hivatalos adatok
szerint évente 200 nő esik családon belüli erőszak ál-
dozatául, vagyis másfél naponként gyilkolja meg, veri
halálra feleségét, élettársát alkoholmámorában egy-
egy fenevad. Mostanában pedig egyre gyakrabban
fordul az elvakult düh a gyermekek felé.

Nagy baj van ebben az országban, ahol szállóige,
hogy „a verés mennyei áldás”, és sokan el sem tudják
képzelni verés nélkül a gyermeknevelést vagy akár a
házaséletet.

Elemzések egész sora fut a kereskedelmi tévékben
a témáról, és a vitatkozó felek minden alkalommal
egyetértenek abban, hogy mentalitásváltásra lenne
szükség, hiszen a kiskorában bántalmazott gyermek
felnőttként ugyanúgy bántalmazni fogja a környeze-
tét.

Az agresszív viselkedés nem csupán a tanulatlan
emberek szintjén „hagyományos”. Ugyanolyan ará-
nyú agresszivitás jellemez sok, úgynevezett „értelmi-
ségi” családfőt is.

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith

City break
Azaz két országban jártunk, melyek
azonban egykor egyek voltak, ma vi-
szont kettejük között példás az össze-
működés, vagyis a dánok és a svédek
között. Holott valamikor élet-halál
harc, vetélkedés folyt közöttük, hol a
dánok, hol a svédek kerekedtek felül,
hol beleszólt a harmadik partner, Nor-
végia is.

____________4.
A kulcsszó 
a bizalom
A közösségbe szoktatás kulcsa, hogy
biztonságban érzi-e magát a gyermek,
talál-e olyan felnőttet, akihez szívesen
fordul, akibe kapaszkodni tud, ezért az
óvó néninek kulcsszerepe van ebben
a folyamatban. 

____________5.
Dallamos C
Szent-Györgyi Albert jó humorérzékkel
számolt be felfedezéseiről. „Én éle-
temben három dolgot fedeztem fel, az
egyik a C-vitamin…

____________6.
Dénes Attila 
aranyérmet hozott
Aranyérmet szerzett a 14 év alatti kor-
csoportban Dénes Attila a múlt héten
Aradon rendezett nemzetközi sakkver-
senyen.

____________10.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)Bodolai Gyöngyi

A bürokrácia akadályozza
az észak-erdélyi 

autópálya építését
A Pro Infrastructura egyesület az állami ha-
tóságokat okolja az észak-erdélyi autópálya
Aranyosgyéres és Marosvásárhely közötti
szakasza építésének lassúsága miatt.

Az infrastruktúrafejlesztések monitorozásával fog-
lalkozó egyesület hétfőn tett közzé egy múlt héten ké-
szült 16 perces légi felvételt, amelyet a 47 kilométeres
útszakasz fölött végigrepülő helikopterről filmeztek.
Amint a képekhez mellékelt közleményben az egye-
sület megállapítja: nem az útépítő cégeken múlik,
hogy a távból csupán 21 kilométeren folynak munká-
latok. A hatóságok ugyanis nem szerezték meg a kör-
nyezetvédelmi engedélyt, amely hiányában nem lehet
kiállítani a munkálatok elkezdéséhez szükséges épí-
tési engedélyt. Így az útépítő cégek hiába kaptak uta-
sítást már tavaly májusban a munkálatok elkezdésére,
az állami intézmények késlekedése miatt nem láthat-
nak a munkához.

A felvételek tanúsága szerint az Aranyosgyéres és
Maroskece közötti 15,7 kilométeres szakaszon az út-
építő el sem kezdte a munkálatokat. A marosvásárhe-
lyi Transilvania repülőtér és Marosugra közötti
szakaszon állnak a legjobban az építők, de ezen a 13,7
kilométeres szakaszon sem indulhat meg korábban a
forgalom. A Pro Infrastructura egyesület szerint
ugyanis erre a pályaszakaszra a radnóti csomópontról
lehetne felkanyarodni, amelyik építéséhez az állami
hatóságok még nem bocsátották ki az építési enge-
délyt.

Előrelátó volt az iskolák többsége

Sok a hiányzó magyar tankönyv
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Szabadnap-bepótlás a RAR-nál 
Az augusztus 14-i, hétfői szabadnapot a gépkocsi-lajstro-
mozási hivatalban (RAR) augusztus 18-án, pénteken 8.30
és 16 óra között, illetve 19-én, szombaton 8 és 14 óra kö-
zött pótolják be a hivatalnokok, tehát az említett időszak-
ban is fogadják az ügyfeleket a RAR-nál. 

Új kenyér ünnepe 
Augusztus 20-án, vasárnap 19 órától a marosvásárhelyi
Színház téren az EMNT Maros megyei szervezete Szent
István-napi és új kenyér ünnepet tart. Meghívottak: Sorbán
Enikő népdalénekes, Simó Annamária énekes, a Csillag-
fény néptáncegyüttes, a mezőcsávási fúvószenekar. Mű-
sorvezető: Kányádi Orsolya. Az eseményen kiállítják a
Szabó Albert képzőművész által készített szent koronát és
a koronázási ékszereket. Az óriáskenyereket az Eldi pék-
ség süti. A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselete is.
Kedvezőtlen időjárás esetén az ünnepség a Kultúrpalotá-
ban lesz. 

Helyi termékek vására 
Nyárádgálfalván 

Augusztus 26-án, szombaton 10 órától a nyárádgálfalvi
sportbázison a polgármesteri hivatal és a Cereritas Egye-
sület az idén is megszervezi a helyi termékek vásárát és a
kézművesvásárt, amelyre a községbeli termelők és kéz-
művesek viszik el a termékeiket. A gyerekek kézművessa-
rokban tevékenykedhetnek. A kiállított termékek
megvásárolhatók. Eddig mintegy 15 eladó jelentkezett. 

Bírságoltak az ünnepnapokon 
Az augusztus 11–15. közötti meghosszabbított ünnepen a
rendőrök több mint 100 szabálysértést állapítottak meg,
550 bírságot róttak ki és 50 hajtási jogosítványt, valamint
11 törzskönyvet vontak vissza. Több mint 150 rendőr tel-
jesített szolgálatot. 15 alkalommal tetten érték a bűnelkö-
vetőket. A bírság értéke 195.355 lej. Hat jogosítványt ittas
vezetésért, másik ötöt gyorshajtásért függesztettek fel, 173
alkalommal pedig pénzbírságot róttak ki gyorshajtóknak. 

Ellenőriztek a munkavédelmiek 
Összegezte első fél évi tevékenységét a Maros Megyei
Munkaügyi Felügyelőség. Ez időszakban 57 alkalommal
ellenőrizték cégeknél az alkalmazottak munkaviszonyát.
Azt tapasztalták, hogy 35 személyt munkaszerződés nélkül
foglalkoztattak, míg 31-en be nem jelentett munkát végez-
tek, 45 jegyzőkönyvet állítottak ki, 22 esetben figyelmez-
tették a törvénysértőket, 23 bírságot róttak ki összesen
145.000 lej értékben. Négy esetben büntetőeljárást kez-
deményeztek, többek között – két helyen – kiskorúak fog-
lalkoztatása miatt. Július 20–22. között autómosókat
ellenőriztek. Ez esetben három helyen figyelmeztették a
cégeket a hiányosságok kiküszöbölésére, míg két helyen
összesen 11.500 lejre büntették meg a szolgáltatóegység
tulajdonosát. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

A magyarság legnagyobb ünne-
pére a közmédia is gazdag prog-
ramválasztékkal készül. A jeles
nap kínálatában helyszíni köz-
vetítések, az első királyunkról
szóló összeállítások és a jeles
nap szelleméhez illő filmek sze-
repelnek.

Az ünnepi hangulatot reggel a Deb-
receni Virágkarnevál élő közvetítése
adja meg. Magyarország egyik leglát-
ványosabb kulturális rendezvénye az
elmúlt évben ünnepelte fél évszázados
születésnapját. A több százezer szál
élő virág felhasználásával készített vi-
rágkompozíciók hazai és külföldi tán-
cosok, hagyományőrző csoportok
kíséretében haladnak végig Debrecen
utcáin (Duna World 9.00).

A Vasárnapi újságban is különösen
érdekesnek ígérkezik a Szent Korona
hőlégballon tervezőjével folytatott be-
szélgetés (Kossuth 7.00-9.30).

Magyarország lobogójának ünnepé-
lyes felvonását és a tisztavatást a köz-
média a Kossuth térről közvetíti (Duna
9.30). Az Országház előtti légi és vízi
parádé 11 órakor kezdődik, ezt követi
a Szent István-díj átadása a Sándor-pa-
lotából (Duna). 

A római katolikus szentmisét Szent
István király, Magyarország védő-
szentje napján a jászberényi Nagybol-
dogasszony-templomból sugározzák.
„A történelem viharait átvészelte Szent
István műve – hirdeti szentbeszédében

Szántó József plébános, kanonok. – E
népnek hazát, hont alapított, jövőt épí-
tett. Műve fennmaradásához a garan-
ciát Isten anyjánál találta meg.”
(Kossuth 11.04).

A Déli harangszó a nagyegresdi
Szent István király római katolikus
templom tornyából szól. A Vas megyei
község kilencszáz éves múltra tekint
vissza, az Isten házát késő román stí-
lusban építették 1220 táján.

Az ifjabb nemzedéket egy Ander-
sen-mese német adaptációjával szóra-
koztatják, a Borsószem hercegkisasszony
történetével (M2 16.40).

A hagyományokhoz híven a Szent
István-napi ünnepi szentmisét és a
Szent Jobb-körmenetet a Duna a buda-
pesti Szent István-bazilikától adja. A
szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek mu-
tatja be a püspöki karral (18.00).

A Bartók rádió esti műsorán a Nem-
zeti Filharmonikus Zenekar hangver-
senye szerepel felvételről. A koncert
programját magyar szerzők műveiből
állították össze, többek között felcsen-
dül Liszt A-dúr zongoraversenye, Bar-
tók Magyar képek című műve, s a
programot Kodály népszerű darabja, a
Galántai táncok zárja. A karmesteri
pulpituson Kocsis Zoltán áll (20.35).

Idén a rendezők a Lánchíd és a Mar-
git híd közötti Duna-szakaszra helye-
zik át a tűzijátékot. Ezen a helyszínen
a színpompás bemutató újabb 

látványelemekkel bővül, amelyben a
Parlament épülete is kiemelt szerepet
kap (Duna 22.00).

A Rádiószínház Szent István intel-
mei címmel mutat be verses zsolozs-
mát. A veretes szavakat első királyunk
fiának, Imre hercegnek szánta. Közre-
működik Lukács Sándor, Kubik Anna
és Schnell Ádám (Kossuth 22.04).

Az M2/Petőfi TV-n 22.05-kor kez-
dődik az István, a király 2015-ben ké-
szült felvétele. Szörényi Levente és
Bródy János immár klasszikus rock-
operája 32 év után visszatért a Király-
dombra. Az „ős-istvánosok”: Varga
Miklós, Nagy Feró, Deák Bill Gyula
mellett Feke Pált ezúttal Koppány sze-
repében láthatjuk, Keresztes Ildikó Sa-
roltot alakítja, a további szerepekben
pedig feltűnik Danics Dóra, Radics
Gigi, Kocsis Tibor, Aradi Imre.

Bereményi Géza A Hídember című
alkotása Széchenyi Istvánnak, a legna-
gyobb magyarnak állít emléket (Duna
23.40).

Az M5-ön látható a Megtört csont-
jaim is örvendeznek – A Szent Koronát
hozó Asztrik érsek tisztelete című do-
kumentumfilm, amely a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye első
érsekének történelmi jelentőségét,
földi maradványainak közelmúltbeli
feltárását és tudományos vizsgálatát,
valamint 2016. novemberi újratemeté-
sét mutatja be (0.05).

*népének

„Üdvözlégy Szent István, ezer éve áldunk”*
A magyar közmédia ünnepi műsorajánlójaMa JÁCINT, 

holnap ILONA napja.
ILONA: a Heléna régi ma-
gyar alakváltozata a görög He-
lénából. Eredeti jelentése:
vagy a nap, vagy a hold szó
származéka. Arra a szépségre
utal, amelyet az égitestek
megszemélyesítenek.

17., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 29 perckor. 
Az év 229. napja, 

hátravan 136 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. augusztus 16.
1 EUR 4,5737
1 USD 3,8993

100 HUF 1,5058
1 g ARANY 159,2741

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 310C
min. 140C

Megyei hírek

Hetedik bolyais világtalálkozó
A Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öreg-
diákok Baráti Köre szervezésében augusztus 25–27.
között a hetedik alkalommal kerül sor a bolyais világta-
lálkozóra. A résztvevőket az iskola udvarára várják au-
gusztus 25-én, pénteken 8.30–9.30 óra között. Az
ünnepélyes megnyitó 10 órakor lesz, ezt az udvaron fel-
állított színpadon egész napos program követi. Többek
között fellép a líceum Harangvirág tánccsoportja, a Refi
Színpad diákszínjátszói, a Kamaszok ifjúsági színtársu-
lat, a Mary Grace, a Kővirág, a Rocksuli tagjai, a Polifon
és a BOOM együttesek. Különböző osztálytermekben
kiállítások, könyvbemutatók, előadások lesznek, és sor
kerül a tollforgató véndiákok irodalmi találkozójára is.
Délután fórumbeszélgetések lesznek az iskola múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. 26-án, szombaton 10 órától Négy
iskola, négy hitvallás címmel interaktív világtalálkozót
ígér sok meglepetéssel B. Fülöp Erzsébet színmű-
vésznő. Ezzel egy időben a Kultúrpalotában verbunk-
verseny lesz, majd 17 órától a világtalálkozó
gálaműsora. Vasárnap 10 órától istentiszteleten vesz-
nek részt a világtalálkozóra összegyűltek, illetve leró-
hatják kegyeletüket a temetőben volt tanárok,
osztálytársak sírjánál.

Jeddi napok és pálinkafesztivál
Augusztus 26-án és 27-én Jedden falunapokat és pá-
linkafesztivált tartanak. Ezt megelőzően a községbe lá-
togatnak és egy hétig tartózkodnak ott a
testvértelepülések – a magyarországi Kamond, a szlo-
vákiai Szap és az ukrajnai Palágykomoróc – küldöttei,
akik a falunapokon is részt vesznek. Az esemény au-
gusztus 26-án és 27-én zajlik a labdarúgópályán. A
programban szerepelnek sporttevékenységek (lábte-
nisz, asztalitenisz, minifoci), a Creactivity Egyesület jó-
voltából gyermekprogramok, nemzetközi főzőverseny. A
színpadon fellépnek: Keresztes Ildikó, PentaChord, Alp-
haQ, Cherry Band, a Maros Művészegyüttes, a Jeddi
Citerások, illetve az ukrajnai asszony- és leánykórus.

Érdekes beszélgetések lesznek a migránsválságról, a
testvértelepülési kapcsolatok fejlesztéséről, a fiatalok jö-
vőjéről az unióban, oktatásról és önkénteskedésről.

Mezősámsondi citerások 
találkozója 

Augusztus 26-án, szombaton a helyi református temp-
lom udvarán 11 órától kezdődő istentiszteletet követően
lesz a mezősámsondi citera- és dalcsoport találkozója
a csoport fennállásának 40. évfordulója alkalmából. 13
órától a kultúrotthonban a csoport múltjáról szóló kiállí-
tást nyitnak meg, majd közös éneklés és citerázás lesz
a jelenlegi és egykori tagokkal.

Radnóti napok 
Augusztus 18–20. között tartják a 22. radnóti városna-
pokat. A hivatalos megnyitó 19-én, szombaton 18 órától
lesz. A programban szerepel horgász- és krosszver-
seny, a hagyományos észak–dél labdarúgó-mérkőzés
és kézilabdameccs. Köszöntik az aranylakodalmasokat
is. A színpadon népdal- és néptáncelőadások lesznek.
Fellép a marosludasi Hajdina tánccsoport is az egyetlen
magyaroknak szóló programmal a rendezvényen. 

Lehet jelentkezni 
a gulyásfőző versenyre 

Az augusztus 18–27. között ötödik alkalommal megren-
dezésre kerülő Vásárhelyi Forgatag keretében ismét
bográcsgulyásfőző versenyt szerveznek, amely augusz-
tus 27-én, vasárnap 9.30 órától kezdődik a Ligetben. A
szervezők 3-6 fős csapatok benevezését várják, ame-
lyeknek szabadon választott bográcsos ételt kell készí-
teniük, a fő alapanyag a karalábé és a tárkony kell
legyen. A szervezők biztosítják: a sátorhelyet, vizet, asz-
talt, székeket, húst. A benevezők vigyék magukkal: a
bográcsot állvánnyal, konyhai eszközöket, sátort és az
étel hozzávalóit (a hús kivételével), 1-5 terítéket, egye-
nöltözéket, asztaldíszítő kellékeket. Jelentkezni augusz-
tus 23-án, szerdán 16 óráig lehet a csapatnév és a
tagok adataival a botond.gaspar@gmail.com e-mail-
címen vagy a 0742-609-260-as telefonszámon. Bene-
vezési korhatár 18 év.

RENDEZVÉNYEK



A Pro Infrastructura egyesület a Szállításügyi Minisztérium
és a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság
(CNAIR) hozzá nem értését és a kivitelezőket visszafogó ál-
lami bürokráciát hibáztatja a kialakult helyzet miatt. Az egye-
sület szerint Răzvan Cuc szállításügyi miniszternek azon
kellene munkálkodnia, hogy az érintett intézményekkel
együttműködve elhárítsa az építőket megbénító bürokratikus
akadályokat.

Az Aranyosgyéres – Marosvásárhely autópályát az állam
öt szakaszra osztotta, és mindegyik szakasz megépítésére
más-más építőt keresett. A versenytárgyalások eredményeit
2015 januárjában hirdették ki, a kivitelezési szerződéseket
2015 márciusában írták alá, a munkálatok megkezdésére vo-
natkozó utasítást pedig 2016 januárjában, illetve májusában

bocsátották ki. A Marosvásárhelyhez legközelebb eső szakasz
kiválasztott építője már 2016-ban megelégelte a várakozást,
és felbontotta a szerződést. Jelenleg a Marosvásárhelyhez kö-
zelebb eső szakaszokon folynak munkálatok.

A Brassó és Bors között tervezett 415 kilométer hosszú
észak-erdélyi autópálya megépítésére 2003-ban írt alá meg-
állapodást a kormány az amerikai Bechtel társasággal, de mi-
után csak 52 kilométer épült meg Gyalu és Aranyosgyéres
között, a felek 2013-ban közös megegyezéssel felbontották a
szerződést. A hatóságok újabb versenytárgyalásokat írtak ki
több szakaszra, de egyelőre sehol sem sikerült újabb sztráda-
szakaszokat megnyitni a forgalom előtt. Az Európai Bizottság
áprilisban hozzájárult ahhoz, hogy az Aranyosgyéres és Ma-
rosvásárhely közötti építkezést az EU forrásaiból finanszí-
rozza az állam. (MTI)
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Törvénytelenül járt el 
a tanfelügyelőség 

Tegnap öt halasztás után a Római Katolikus Teoló-
giai Líceum számára kedvező döntést hoztak a
Maros Megyei Törvényszék közigazgatási és pénz-
ügyi részlegén. Az iskola, amelyet Kincses Előd
ügyvéd képvisel, eljárást indított a megyei tanfel-
ügyelőség ellen, az intézmény ugyanis idén február-
ban a 70-es számú igazgatótanácsi határozatával
megtiltotta a kezdő osztályok indítását, ellehetetle-
nítve ezzel a katolikus iskola helyzetét. A líceum azt
kérte, hogy az ártatlanság vélelmét figyelembe véve
– ugyanis a határozat meghozatalakor nem volt és
ma sincs végleges bírósági ítélet arról, hogy a kato-
likus iskola törvénytelenül működne – az igazságügyi
hatóság érvénytelenítse a jogsértő 70-es tanfelügye-
lőségi határozatot, amit augusztus 16-i döntésével a
közigazgatási bíróság meg is tett. A tanfelügyelőség
15 napon belül nyújthat be fellebbezést.

Nőtt a GDP az első fél évben
A második negyedévben a gazdaság teljesítménye
5,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest,
negyedéves összevetésben a GDP növekedése 1,6
százalékos volt, az első fél éves bővülés pedig 5,8
százalékot tett ki éves összehasonlításban – idézte
az MTI a román országos statisztikai intézet szerdai
közleményét. A szezonális és naptárhatással kiiga-
zított érték szerint a növekedés 5,7 százalékos volt
az első fél évben. A kormány az idén 5,2 százalékos
gazdasági növekedésre számít, amelyet a Nemzet-
közi Valutaalap és az Európai Bizottság túlzottnak
tart. A növekedés fő hajtóereje továbbra is a fogyasz-
tás, emellett az ipar is jól teljesít.

Illegális határátlépőket fogtak el
Négy francia állampolgárt fogtak el a Temes megyei
határrendészek Temesmóra és Alsósztamora köze-
lében, miközben illegálisan próbáltak bejutni Romá-
nia területére. A Szerbiából érkező fiataloknál
kábítószereket és lőszereket is találtak. A fiatalok
ellen illegális határátlépési kísérlet miatt, veszélyes
kábítószerek csempészése, valamint illegális lőszer-
birtoklás gyanújával indítottak eljárást. (Agerpres)

Egyre több a luxusautó
Több mint 1.500 luxusautót írattak forgalomba az
első fél évben, jelentős részük használt autó. Több
Ferrari, Lamborghini és Buick is érkezett az or-
szágba – derül ki a gépjármű-nyilvántartási ügyosz-
tály adataiból. Ezek szerint januártól júliusig 1.507,
többségében használt luxusautót helyeztek forga-
lomba az országban. Ezek közül 515 Jaguár volt
(105 új, a többi használt). Az év első hét hónapjában
487 Lanciát jegyeztek be, ezek közül mindegyik
használt volt, 453 Chryslert és 26 Cadillacet, ame-
lyek közül csupán egy volt új. A gépjármű-nyilvántar-
tási ügyosztály adatai szerint 2016-ban az előző
évhez képest 6,21%-kal bővült a hazai gépjárműpark,
meghaladva a 7 milliós darabszámot. (Agerpres)

Az agresszivitásnak nem csupán olyan primitív meg-
nyilvánulásairól beszélhetünk ebben a szép hazában,
mint a „sima” verés vagy késelés, netán utcai lövöldö-
zés…

Nem ennyire látványos, nem folyik vér a szó szoros
értelmében, de ugyanilyen veszélyes a verbális agresz-
szió, az idegengyűlölet, fajgyűlölet vagy a Romániában
„évszázados hagyománynak örvendő” magyarellenes-
ség. Amely az 1918-as egyesülés centenáriumának kö-
zeledtével egyre vehemensebbé válik. A kereskedelmi
tévék egyik kedvenc témája a hazafias rongyrázás, az
RMDSZ elnökének és a magyar miniszterelnöknek a
pocskondiázása, illetve különböző forgatókönyvek kita-
lálása arról, hogy hogyan akarják a magyarok leválasz-
tani Erdélyt Romániáról. 

Ezekkel a szcenáriumokkal riogatják és manipulálják
az embereket. 

Jellemző, hogy a politikusok nagy része is előszere-
tettel veszi elő a magyar kártyát. Hiszen könnyebb a
nemzeti érzelmeket borzolni, mint konkrétan tenni vala-
mit a nyomorgó milliók életminőségének javítása érde-
kében. 

Pedig egy olyan országban, ahol a lakosság 47 szá-
zaléka él a létminimum alatt, ahol a statisztikák szerint
minden ötödik gyermek éhesen fekszik le esténként, ahol
ezeken kívül a gyermekek több mint ötven százaléka nem
él megfelelő körülmények között, fontosabb lenne gaz-
dasági és életminőség-javító kérdésekről vitatkozni, de
nemcsak vitatkozni, hanem tenni is valamit, mint napi
agresszióval és uszítással hergelni őket. 

Persze köztudott, az éhes ember könnyebben manipu-
lálható…

Agresszivitás 
és manipuláció

A bürokrácia akadályozza 
az észak-erdélyi autópálya építését

(Folytatás az 1. oldalról)

Továbbra is Melbourne a világ legélhetőbb helye londoni
elemzők szerint. Az ausztrál város sorozatban a hetedik al-
kalommal végzett az Economist Intelligence Unit (EIU) szer-
dán ismertetett listájának élén, ezzel megelőzte Vancouvert,
amely eddig hatszor szerepelt a rangsor élén. Budapest a
harminchatodik.

„Melbourne minden lakója rendkívül büszke lehet ma” –
mondta a rekordra utalva Robert Doyle polgármester, aki
szerint sikerük még vonzóbbá teszi a várost, különösen a kül-
földi diákok számára.

A második helyre hajszálnyival lemaradva Bécs került, az
osztrák fővárost pedig három kanadai város követi: Vancou-
ver, Toronto és Calgary. Az ausztrál városok közül Adelaide
és Perth is bekerült az első tízbe. Előbbi holtversenyben az
ötödik, utóbbi a hetedik helyen. Nyolcadik az új-zélandi
Auckland, a kilencedik pedig Finnország fővárosa, Helsinki.
A tizedik helyet Hamburg érdemelte ki a világ egyik legna-
gyobb nem befektetési banki jellegű elemző és előrejelző in-
tézetének szakértőitől.

A 140 várost vizsgáló tanulmányhoz mellékelt lista végén
továbbra is Damaszkusz áll, amely a polgárháború 2011-es
kitörése előtt jóval előkelőbb helyen szerepelt a rangsorban.
A szíriai főváros előtt a nigériai Lagos, Líbia fővárosa, Tri-
poli; Banglades fővárosa, Dakka, valamint Pápua Új-Guinea
fővárosa, Port Moresby szerepel az utolsó helyeken.

Budapest nagyot lépett előre, az utóbbi években ugyanis
rendre az 50. hely körül szerepelt. A magyar főváros mellett
javult például Amszterdam, Reykjavík, Szingapúr és Monte-
video besorolása is.

Az EIU a stabilitás, az egészségügyi ellátás, az oktatás,
a kultúra és környezet, valamint az infrastruktúra szem-
pontjából pontozza a városokat, majd ezeket az értékelé-
seket foglalja különböző súlyozásokkal egy nullától
százig terjedő átfogó minőségi indexbe. A zéró osztályzat
„elviselhetetlen”, a 100-as „ideális” életkörülményeket
jelöl.

A sereghajtó Damaszkusznak 30,2 pontja lett, Melbourne
97,5 pontot szerzett. Száz-száz pontot kapott az egészségügyi
ellátásra, az oktatásra és az infrastruktúrára, 95,1-et a kul-
túrára és a környezetre, 95-öt a stabilitásra.

Utóbbi kategóriában biztonsági kockázatokat is figye-
lembe vesznek, Sydney például ezek alapján került ki az első
tízből és végzett idén a 11. helyen, noha tavaly még a hetedik
volt. Ugyanilyen okokból romlott Manchester és Stockholm
besorolása. A brit városban májusban öngyilkos merénylő
hajtott végre pokolgépes robbantást Ariana Grande koncert-
jének helyszínén, 22 embert ölve meg, a svéd fővárosban
pedig áprilisban követtek el merényletet.

Az Economist Intelligence Unit 15. alkalommal tette közzé
listáját. (MTI)

Melbourne a legélhetőbb város

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Irán „nem ejtheti túszul” a világot az atomalkuval
– jelentette ki Nikki Haley, az Egyesült Államok
ENSZ-nagykövete kedden.

Nikki Haley az iráni elnök, Haszan Róháni nyilatkozatára
válaszul adta ki közleményét az ENSZ székházában, New
Yorkban.

A nagykövet szerint Iránt felelősségre kell vonni „a rakéta-
kísérleteiért, a terrorizmus támogatásáért, az emberi jogok fi-
gyelmen kívül hagyásáért és az ENSZ Biztonsági Tanácsa
határozatainak megsértéséért”. Haley leszögezte: Irán nem
használhatja fel a többhatalmi nukleáris megállapodást arra,
hogy „túszul ejtse a világot”. A közleményben a diplomata
felhívta a figyelmet arra is, hogy a legutóbbi, Irán-ellenes
szankciókat nem az atomalkunak is nevezett többhatalmi meg-
állapodással összefüggésben hozták.

Haszan Róháni kedden az iráni fővárosban közölte: ameny-
nyiben az Egyesült Államok továbbra is folytatja „a szankciók
és a kényszerítés” Teherán által elhibázottnak minősített po-

litikáját, akkor Irán akár gyorsan fel is mondhatja az atom-
programjáról kötött egyezményt. Washington ugyanis július-
ban két alkalommal is újabb szankciókat hozott. Először olyan
iráni személyek és vállalatok ellen, akik és amelyek kapcso-
latban állnak az ország ballisztikusrakéta-kísérleteivel, ame-
lyeket pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) egyik
határozata tilt, másodszor pedig a Washington által terrorszer-
vezetként nyilvántartott csoportok, például a libanoni Hezbol-
lah támogatása miatt. Az iráni vezető ugyanakkor Donald
Trump amerikai elnököt vádolta meg az egyezménnyel kap-
csolatos ígéretek megszegésével. Az egyezményt 2015-ben az
ENSZ BT öt állandó tagja és Németország írta alá Iránnal. A
megállapodás értelmében Irán ellenőrizhetően polgári célokra
korlátozza atomprogramját, cserében fokozatosan eltörlik az
ellene foganatosított nemzetközi szankciókat. Nikki Haley a
jövő héten Bécsbe utazik, hogy a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséggel megvitassa, hogy Irán betartja-e a 2015-ös
megállapodásban foglaltakat. (MTI)

Irán „nem ejtheti túszul” a világot az atomalkuval

Gyakorlatilag kimerültek az Észak-Koreára való gaz-
dasági nyomásgyakorlás lehetőségei, és Moszkva
nem támogatja a Phenjan gazdasági eszközökkel
történő megfojtására vonatkozó elképzeléseket –
jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
szerdán Moszkvában.

Rámutatott, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT)
minden olyan határozata, amely szankciók bevezetéséről ren-
delkezik Észak-Koreával szemben, egyúttal előírja a vissza-
térést a politikai tárgyalásokhoz, valamint a Koreai-félszigeten
kialakult helyzet békés, diplomáciai eszközökkel történő ren-
dezését is. Mint mondta, Moszkva és Peking törekedni fog
ezen kötelezettség megvalósítására.

Lavrov üdvözölte, hogy Washington és Phenjan retorikája
valamelyest mérséklődött az utóbbi időben.

Emlékeztetett rá, hogy a július 4-én megfogalmazott, az
úgynevezett „kettős befagyasztás elvén” alapuló orosz–kínai
kezdeményezés értelmében Észak-Koreának fel kellene hagy-
nia az atomfegyver- és rakétakísérletekkel, az Egyesült Álla-
moknak és Dél-Koreának pedig a régióban megrendezett
nagyszabású hadgyakorlatokkal. Az amerikai ellenvetéssel
kapcsolatban, miszerint a törvényes és a törvénytelen csele-
kedetek nem vethetők össze, Lavrov kifejtette, hogy szerinte
nem presztízskérdésről, nem arról van szó, hogy kinek van
igaza, hanem egy egész térség, több százezer ember sorsa
forog kockán.

Az orosz diplomácia vezetője kifejezte reményét, hogy Irán
nem mondja fel a nukleáris programja korlátozásáról a nagy-
hatalmakkal 2015-ben megkötött megállapodást, és az Egye-
sült Államok sem szegi meg az atomalkuban foglalt
kötelezettségeit.

„Úgy gondolom, hogy az egyoldalú szankciók károsak le-
hetnek az elért egyensúlyra, és felboríthatják azt” – mondta
Lavrov azzal kapcsolatban, hogy Washington júliusban két
ízben is újabb szankciókat vezetetett be Teheránnal szemben,
egyebek között az emberi jogok megsértésére hivatkozva.

A miniszter „felelőtlennek” és „provokatívnak” nevezte az
amerikai gazdasági büntetőintézkedéseket. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a BT egyetlen határozata sem tiltotta be Irán
rakétaprogramját.

Lavrov Észak-Korea és Irán ügyéről a Fernando Huanacuni
bolíviai külügyminiszterrel közösen megtartott moszkvai saj-
tótájékoztatóján beszélt. Az orosz diplomácia vezetője a ve-
nezuelai válsággal kapcsolatban is a békés rendezés és a
párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Elítélte a külső (ameri-
kai) nyomásgyakorlást és a katonai beavatkozással való fe-
nyegetőzést, amelyet szavai szerint a latin-amerikai országok
vezetőinek „túlnyomó többsége elítélt”.

Huanacuni kijelentette, hogy Evo Morales bolíviai elnök
látogatásra hívta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Ennek
lehetséges időpontként novembert, a gázexportáló országok
Santa Cruz-i csúcstalálkozóját nevezte meg. (MTI)

Moszkva ellenzi Phenjan „megfojtását” 
gazdasági eszközökkel



sok szép új tankönyv rendelkezik jóváhagyás-
sal, de vannak még bőven hiányosságok is.
Gond van a fordításokkal, olyan tankönyvek-
ből, amelyek már megjelentek magyarul,
így például a kilencedikes biológia eseté-
ben, amelyből a kiadó nem nyomtat többet,
mert olyan alacsony példányszámra van
szükség, hogy nem kifizetődő a fordítás újra-
kiadása. 

Harmadik osztályban a második tanév lesz,
hogy nincsen tankönyv anyanyelvből, az
egyetlent, amit írtak, egy másik kiadó meg-
óvta, és feltételezhetően az idén sem lesz ott
a padokon. 

Első osztályban a román nyelv idegen
nyelvként való oktatására alkalmas tanköny-
vekből három változat áll a tanítók rendelke-
zésére, három matematika és két anyanyelv
tankönyv között lehet választani. Az első év-
folyamon csak a magyar tannyelvű vallás tan-
könyvek hiányoznak. 

Az alaptantárgyakból második osztályban
is hozzáférhetők a digitális tankönyvek (két
román, két matematika és környezetismeret,
valamint egy anyanyelvi kommunikáció tan-
könyv). Nem készült új könyv és fordítás sem
a képzőművészetek, a zene, továbbá a szemé-
lyi fejlődés címűekből. 

Változik a helyzet harmadik osztályban,
ahol a nyolc tankönyvből egyet sem lehe-
tett megrendelni a magyar tagozatos diá-
kok számára. Állítólag elkészült egy
anyanyelvi kommunikáció könyv, de azt
egy másik kiadó megóvta, így nem kapott
jóváhagyást. A román tagozaton több mint
20 alternatív tankönyv közül választhat-
nak.

Negyedik osztályban csak az új tanterv sze-
rinti román nyelv és irodalom digitális tan-
könyv létezik a magyar tagozat számára, a
többi tantárgyból nincsen sem eredeti, sem
fordítás. A román tagozaton 30 alternatív
könyvből lehet választani.

Ötödik osztályban is nagyon vékony a kí-
nálat az új kerettantervek szerinti könyvekből.
A sokat emlegetett három változatban jóvá-
hagyott román nyelvű sport és testnevelés
tankönyv mellett egy atlétika és futball, va-
lamint egy román nyelvű katolikus vallás
tankönyv szerepelt augusztus 16-án a jóvá-
hagyott címek között. Érdekes módon a ma-
gyar tagozat számára valamivel jobb a
helyzet, a két változatban elkészült román
nyelv és irodalom és szintén a két magyar
nyelv és irodalom tankönyvből lehet válasz-
tani, a címek között szerepel a római katolikus
valláskönyv is. 

Hatodik osztálytól felfele a régi tantervek
szerinti tankönyvek érvényesek, ezért ott még
nincsenek tankönyvgondok. A líceumi osztá-
lyokban, ahol minden évfolyamon ingyenesek
lettek a tankönyvek, a már említett fordítások
biztosítása akadt el.

A következő hetekben vélhetően valame-
lyest javulni fog a helyzet, de a nemzetiségi
gyermekek számára több mint valószínű,
hogy nem fognak minden szükséges tanköny-
vet biztosítani. 

Papp Enikő, a marosvásárhelyi Európa ál-
talános iskola aligazgatónője arról tájékozta-
tott, hogy átvették a megrendelt tankönyveket,
és várják, hogy a hiányzó címeket is megren-
delhessék. Hasonlóképpen nyilatkozott Ávéd
Éva, a Művészeti Szakközépiskola igazgató-
helyettese is.
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Fotó: Szer Pálosy Piroska

Dicsőszentmártonban a rendszervál-
tást követő évek során teljesen fel-
számolták a vegyipari kombinátot, a
tavaly pedig az ipari egység Kis-Kü-
küllőre épített zsiliprendszere is vél-
hetőleg ócskavasba került, amit
több ízben tettek szóvá a környéken
lakók. 

Dicsőszentmártonban és a környező tele-
püléseken élők egy ideje amiatt aggodnak,
hogy egy hirtelen lezúduló, vagy hosszan
tartó esőzés újra áradást okozhat. A hetve-
nes évektől volt rá néhány példa, hogy hu-
zamosabb esőzés vagy felhőszakadás
árasztotta el egyik-másik városrészt, de a
környező településeket sem kímélték a
megáradt patakok, illetve folyó.

A felszámolt vegyi kombinát termelésé-
hez szükséges vizet az ipari létesítmény
mögött elhaladó Kis-Küküllőből szivaty-
tyúzták a termelőegységekbe, ezért a kom-
binát mögötti folyóra annak idején kemény
betongátat építettek, ami egyesek szerint
egy erősebb földrengést is kibírt volna, de
a nagy eltakarítási lendületben azt is felszá-
molták. „Mivel megsemmisítették a zsilip-
rendszert, egy nagyobb esőzés az
alacsonyabban fekvő településeket eláraszt-
hatja” – aggodalmaskodnak azok, akik is-
merik a környék jellegzetességeit, az
egykori és a közelmúlt áradásait pedig
egyaránt megtapasztalták.

„Az, hogy a kombinát területéről min-
dent ócskavasként értékesítettek, köztudott.
De hogy miért kellett egy látszólag műkö-
dőképes betongát acéllemezből készült zsi-
lipjeit is felszámolni, amely önmagában is
betölthette volna árvízvédelmi szerepét a
Kis-Küküllő vízhozamának szabályozásá-
ban, számunkra érthetetlen, ezért szeret-
nénk, ha valaki magyarázattal szolgálna.
Egyáltalán tudomásuk van-e a vízművekért

felelős szerveknek erről az akcióról? Egy
rendkívüli esőzés nyomán ha Ádámost, Sö-
vényfalvát vagy Királyfalvát elárasztja 
a folyó, kit terhel a felelősség?” – tette fel a
kérdést egyik olvasónk.

Dicsőszentmárton polgármestere kérdé-
sünkre elmondta, hogy tudomása szerint a
kombinát mögötti gátnak nem volt árvízvé-
delmi szerepe, a vegyipari egység felszá-
molását követően a vízügyi igazgatóság
engedélyezhette a felszámolását.

A Maros Vízügyi Igazgatóság szakem-
berei kérdésünkre kifejtették, hogy az ipari
egység vízgyűjtő zsiliprendszerének a fel-
számoláshoz szükséges engedélyeket a fel-
számoló cég megszerezte. Amint Stoian
Cristian mérnök hangsúlyozta, az a gyűjtő-
gát csakis a kombinátot szolgálta ki – ahol
a termelési folyamatokhoz óriási vízmeny-
nyiségre volt szükség –, nem árvízvédelmi
célból építették. Az országos védőgátak bi-
zottsága engedélyezte a zsiliprendszer szét-
szerelését, mivel a kombinát felszámolásával
egyidejűleg megszűnt annak víztározó sze-
repe is. Az árvízvédelmi töltés megépítésével
azonban Ádámos, Sövényfalva és Király-
falva is teljes mértékben árvíztől védett öve-
zetnek számít – mondta a szakember. 

Az egykori Nitrogénművek, legutóbb
pedig Bicapa néven működő vegyipari kom-
binát 1916-ban kezdte meg a termelést, az
ökológiai veszélyt jelentő hulladékgödröket
pedig a ‘70-es években alakították ki. A Kis-
Küküllő medrét elterelték, és helyére több tíz
méteres mélységben tározókat építettek, az
aljzatra azonban az egykor ott dolgozók sze-
rint állítólag csak nejlonfóliát terítettek. Így
nem véletlen, hogy az igencsak veszélyes
hexakróm is a folyó fősodrába szivároghat.
„Nagyobb esőzésekkor megfigyelhető a
Küküllő vizének sárga elszíneződése,
amely egyértelműen a beszivárgó szeny-
nyezés jele” – hangoztatják az Ádámos
községben és a környéken lakók. 

A dicsői kombinát felszámolásával
A zsiliprendszer is ócskavasban

Sok a hiányzó magyar tankönyv

Magyarul: kiruccanás, rövid vá-
rosnézés, gyors, felületes látogatás
egy adott helyen. Vagy több hely-
színen. Ezt tettük a múlt héten
Skandináviában. Dániában már
vagy két ízben is jártunk, de azok
inkább csoportos kirándulások,
meghatározott céllal szervezett ta-
nulmányutak voltak a kilencvenes
években, amikor a dán demokráci-
amodellt kellett szem- és fülügyre
vennünk. Átplántálnunk a hazai
száraz rögök közé. Ma már töredel-
mesen beismerhetjük, nem sikerült.
Enyhítve: bár mi erőst igyekeztünk,
de a körülmények összeesküdtek el-
lenünk.

Ezúttal azonban nem volt semmi
határozott, pozitív/negatív, életvi-
gyort/irigységet keltő célunk. Csak
bréktük a citit bele a világba.
Három várost közelítettünk meg a
kíváncsisággal: Koppenhágát,
Malmőt és Lundot. Azaz két or-
szágban jártunk, melyek azonban
egykor egyek voltak, ma viszont
kettejük között példás az összemű-
ködés, vagyis a dánok és a svédek

között. Holott valamikor élet-halál
harc, vetélkedés folyt közöttük, hol
a dánok, hol a svédek kerekedtek
felül, hol beleszólt a harmadik
partner, Norvégia is. Csak a finnek
hallgattak az oroszok elnyomása
alatt. (Különben Finnországban a
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom egyáltalán nem negatív töl-
tetű, ui. az hozta meg Finnország
kiszakadását a cár birodalmából.
Ebből az alkalomból a malmői vá-
rosi múzeumban finn textilművé-
szeti kiállítást láthat a közönség
szeptemberig.) A múzeum Malmö
várában (Malmöhus) rendeztetett
be, mely a XV. században épült,
tehát két századdal öregebb, mint
a vásárhelyi vár. Odabenn bútor-
és lakberendezés-történeti kiállítás
fogadja a látogatót, engem pedig
az a meghökkentő meglepetés,
hogy a múzeumba betért egy lát-
ható mohamedán házaspár is gye-
rekével, és egymás között svédül
vagy dánul beszéltek. Ez már vala-
milyen integrációs sikert jelent,
gondolom.

Különben rengeteg a fejkendős
nő és erősen keleti jellegű férfi,
rengeteg a gyerek mindenféle kivi-
telben, a praktikusabbnál praktiku-
sabb gyermekhordó biciklire
szerelt talicska, kocsi, csomag-
tartó. Nagy a népek közötti kevere-
dés. Nemegyszer láttunk fehér,
hirtelen skandiszőke, tisztes halász-
múltban megöregedett nagyapát/
nagyanyát szénfekete, göndör uno-

kával fagylaltozni. És ez nem ten-
gerparti véletlen szerelmek
gyümölcse, mint nálunk egykor.
Itt természetesnek tűnik. Na hal-
lod, ha a svéd fociválogatottnak
tagja a himnuszt szöveggel
éneklő Zlatan Ibrahimovics, a
bosnyák-horvát bevándorlók
gyermeke, aki már a boldog és
erős, semleges és gazdag Svédor-
szágban született. 

Egyébként magyarral sem nagy
vicc találkozni Malmőben, a legdé-
libb svéd városban. Ottjártunkkor
éppen városfesztivál volt, igazi
nagy őrület rengeteg látogatóval,

zenerajongóval, zenekarokkal, fia-
talok ezreivel, s a főutcán felállított
sátrak között három különálló ma-
gyar lángossütő nagyiparost is fel-
fedezhettél. Mi egy olyan úrral
beszélgettünk, aki már Svédben
született 1972 után, megtalálta a
boldogulást, két magyar alkalma-
zottal dolgozik, és a népek, arabok,
keresztények, indusok és zsidók ve-
szik-viszik a lángost, sor van a fok-
hagymás, tejfeles, sajtos óriás-
lepényekért. Persze a másik kettőt
konkurenciának tekinti, de mond
róluk túlságosan sok dehonesztá-
lót. Úriember.

A város terein (sok van, tágasak,
régiek és újak, hatalmas vörös tég-
lás épületek övezik, melyek a szá-
zadelő – XX. század eleje – svéd
és dán polgárságának magabiz-
tosságát sugározzák felénk egy
századdal később is) mindenütt
körhinta, óriáskerék és egyéb, szó
szerint hányingert kiváltó, szédü-
letes mutatványos pont és zsivaj
mellett (fütty, sikoltás, rikoltás,
óbégatás a világ összes nyelvén
iszonytató magasban) a sátrakban
válogatott bandák húzták, gitárták
a művészetet. Mi egy bluest játszó

négytagú együtteshez tértünk be,
miután a  várost keresztül-kasul
átszelő csatornák egyikének
partján pihentettük fájós, ámde
mégis sokat kibíró lábazatun-
kat.

Odabenn a sátorban egy meg-
határozott korosztály ingadozott,
lépegetett helyben a zene ritmu-
sára. A volt hippik, megfáradt
kábszeresek és rockerek, a hatva-
nas évek egykori happy közön-
sége, a mai hatvanas-hetvenesek.
Nosztalgiáztak. Vagy a blues élve-
zete bizonyos életkorhoz van
kötve.

Visszanézve ezt a kis szöveget,
most látom, hogy három városról
kezdettünk el fecserészni, de aztán
csak Malmö kerekedett ki győzte-
sen. Pedig nagy élmény volt átkelni
kétszer is a Malmőt Koppenhágá-
val összekötő tizenhét éves Öre-
sund hídon, Lund vasárnapi
csendes kisvárosi hangulata, Kop-
penhága világvárosi biciklifor-
galma, a svéd és dán jólét, az árak
felhőkarcolói és a halálpontos köz-
lekedés, a személyautók számának
tudatos ritkasága.

A többiről talán a jövő héten. 

City break

Szer Pálosy Piroska



Egyre közeledik a szeptem-
ber, az időpont, amitől any-
nyira tartanak az óvoda-
kezdés előtt álló kisgyerekek
anyukái. Az apróságok egy ré-
szénél zökkenőmentesen
megy a beszoktatás, mások-
nál sírás, nehéz elválás jel-
lemzi az első heteket. A
közösségbe szoktatás kulcsa,
hogy biztonságban érzi-e
magát a gyermek, talál-e
olyan felnőttet, akihez szíve-
sen fordul, akibe kapaszkodni
tud, ezért az óvó néninek
kulcsszerepe van ebben a fo-
lyamatban – véli Vida Ágnes
pszichológus, Magyarország
legismertebb babalélektannal
foglalkozó szakértője, aki az
édesanyák körében oly nép-
szerű Kismamablog oldalán
online előadásában boncol-
gatta a témát. 

Kevesebb mint egy hónap van
már csak hátra a tanévkezdésig,
amitől az óvodát, illetve bölcsődét
kezdő gyerekek anyukái annyira
tartanak. Számtalan kérdés fordul
meg ilyenkor a fejekben: mit fog ki-
hozni ez az új helyzet az anyához
annyira kötődő, aranyos, otthon ki-
egyensúlyozottan viselkedő kisgye-
rekből, mi lesz ott az alvással, hogy
fog menni az evés? Tele vagyunk
aggodalommal, és ez kihat a gye-
rekre is. Ezért az anyukának is be
kell szokni az új helyzetbe, először
neki kell megbékélnie vele, és
annak a jó oldalára fókuszálnia,
azaz hogy az oviban barátokra tesz
szert a gyerek, érdekes programok-
ban lesz része, és jó lesz majd ott
neki – hangsúlyozta már az előadás
elején Vida Ágnes. 

– Sokan attól is félnek, hogy mi-
ként fog változni a gyerekkel a kap-
csolat, hiszen nem lesznek annyit
együtt, rohanósabbak lesznek a
mindennapok, feszültséget okoz
csomó minden, például reggel
korán ébreszteni kell, holott az
anyai szívünk hagyná aludni. 

Az egyik leggyakoribb kérdés,
ami foglalkoztatja az anyukákat,
hogy mikor menjen a gyerek böl-
csibe. Vida Ági szerint ez teljesen
gyerekfüggő. – Ismertem olyan kis-
lányt, aki másfél éves korában any-
nyira szociábilis volt, hogy ha egy
napig nem voltak kint a játszótéren,
nem lehetett vele mit kezdeni, neki
az ingerszegény környezet, hogy
csak anya van ott, kevés volt. Per-
sze nem lehet az egész napot a ját-
szótéren tölteni, így bekerült csak
délelőttre bölcsődébe, és nagyon jól
érezte ott magát. Vannak gyerekek,
akik igénylik a társaságot, nekik ki-
fejezetten jót tesz az, ha korábban
közösségbe mennek, akkor is, ha az
anyuka nem kell visszamenjen még
dolgozni. Az lenne az ideális, hogy
akkor menjen, amikor igényli, ami-
kor megérett rá – véli a pszicho-
lógus. 
Ha rendszeresen gyerekek között
van, könnyebb lehet a beszokás 

Vida Ági szerint rendkívül fon-
tos, hogy csemetéinket már kiskor-
ban rendszeresen gyerekközös-
ségekbe hordjuk. – Találkoztam
olyan gyerekkel is, akit nem vittek
közösségbe, óvodába sem, mert

nem volt muszáj, kizárólag a szűk
családi körrel érintkezett, és amikor
végre gyerekközösségbe került,
nem akart kommunikálni, és eseté-
ben nem szelektív mutizmusról volt
szó, ami egy másik eset, amikor a
gyerek nem beszél idegenekkel,
hanem nem érezte jól magát az
adott közegben, ő otthon szeretett
lenni. Ez volt a következménye
annak, hogy nem vitték előbb gye-
rekek közé. Fontos, hogy a zárkó-
zottabb gyerekeket is elkezdjük
minél előbb gyerekközösségbe hor-
dani. És nem bölcsődére gondolok,
hanem játszótérre, játszóházba, ba-
bafoglalkozásra, hogy szokja azt,
hogy vannak más gyerekek is. Akit
rendszeresen hordtak gyerekközös-
ségekbe, kicsit könnyebben barát-
kozik meg az új helyzettel. Mert az
óvodában, bölcsődében valójában
két dolgot kell megszoknia: a gye-
rekeket és az ezzel járó konfliktuso-
kat. Van például olyan két-három
éves gyerek, aki fél a kortársaitól,
mert furán viselkednek, és úgy
érezheti, veszélyt jelentenek, nem
tud velük mit kezdeni, nincs tapasz-
talata. Ha a családban ikrek vannak,
vagy van hozzá korban közel álló
testvér, könnyebb lesz alkalmaz-
kodni a kortársakhoz. Ha nagyobb
a testvér, akkor ez nem feltétlenül
igaz, mert kissé másabb a helyzet,
egy nagyobb gyerek viselkedése ki-
számíthatóbb, mint egy kétévesé.
Hiába érzi jól magát egy gyerek a
nagyobbakkal, attól még lehet,
hogy a vele egykorúaktól fél. 
Hároméves kor előtt kifejezetten
félhetnek a náluk kisebb vagy a ha-
sonló korú gyerekektől. Joggal, hi-
szen egy dackorszakban levő
kisgyerek viselkedése elég kiszá-
míthatatlan – mutatott rá. 

Az óvó néninek 
kulcsszerepe van

A közösségbe
szoktatás kulcsa,
hogy biztonságban
érzi-e magát ott a
gyermek, talál-e
olyan felnőttet, akihez
szívesen fordul, akibe
kapaszkodni tud. A
gyerekek óvodáskor-
ban még nem a kor-
társaikra támasz-
kodnak, akkor érzik
magukat biztonság-
ban, ha egy felnőttel

alakíthatnak ki kötődést. Háromé-
ves kor alatt, de utána is a felnőtt
személye számít legtöbbet a gye-
reknek, az, hogy legyen legalább
egy olyan óvó néni, akiben maxi-
málisan megbízik – mutatott rá a
pszichológus. Mint mondta, anyu-
kák számoltak be neki arról, hogy
kicserélődött az óvó néni, és azóta
gond van a gyerekkel, hiába ugyan-
azok a pajtások, hiába ugyanaz a
környezet, a játékok, neki az adott
felnőtt személye nyújtotta a bizton-
ságot. Tehát elsősorban óvó nénit
kell keresni, és az adott óvodába
járó gyerekek szüleitől érdeklődve
próbáljunk arra is figyelni, hogy az
adott oviban ne legyen nagy a fluk-
tuáció. Ahol egy év alatt három óvó
néni váltotta egymást, érdemes el-
gondolkodni: biztos, hogy odavin-
nénk a gyerekünket? – hangzott a jó
tanács. 
Alvás után jön anya

Vida Ági szerint az ideális hely-
zet az, amikor egyszerre négy-öt
gyerek szokik be, tehát az óvó né-
ninek is lehetősége van arra, hogy
megismerhesse a gyerekeket, odafi-
gyelhessen rájuk. Az ovira való
„felkészülés” kapcsán elmondta,
amellett, hogy mesélünk a gyerek-
nek az oviról, amennyiben van rá
lehetőség, ajánlott elsétálni az épü-
let mellett, akár bemenni a csoport-
szobába, hogy ismerkedjen a
hellyel. Amikor már ott kell marad-
jon a gyerek, a búcsúzásnál, ha van
rá mód, az a jó, ha ott van az óvó
néni, megfogja a kezét, és együtt el-
mennek játszani. Sokat segít, hogy
amikor elpityeredik az apróság, az
óvó néni felveszi az ölébe, elmen-
nek együtt játszani, és az anyuka
sem azzal a tudattal távozik, hogy

egyedül, sírva hagyta ott csemeté-
jét. Mindenképpen el kell mondani
a gyereknek, hogy anya most el-
megy, de visszajön, és addig ő ját-
szik. Ne azt mondjuk neki, hogy két
óra múlva visszajövök, hanem ese-
ményhez kössük, például meg kell
beszélni előzőleg otthon, akár mese
által is, hogy milyen események
várnak rá az óvodában, mi fog vele
ott történni: játszanak, kimennek az
udvarra, ebédelnek, lefekszenek,
majd uzsonna, és uzsonna után jön
érte anya. Ez őt megnyugtatja. Ha
azt mondjuk, délután jövök, az egy
háromévesnek nem jelent semmit.
Saját tapasztalatából kiindulva Vida
Ági hozzátette, a fiánál segített,
hogy a búcsúzásnál feladatot ka-
pott. Mivel nagyon szeretett építeni,
az volt a feladat, hogy mire anya
visszajön, építsen egy hatalmas tor-
nyot. Úgy maradt ott, hogy neki van
feladata, és ez segített oldani a fé-
lelmét. 

Vida Ági ugyanakkor hangsú-
lyozta, nem kell kétszer vissza-
menni, könnyes búcsút venni, sőt,
ha anyukának óriási lelki problémát
okoz az elválás, akkor jobb, ha apa
vagy nagymama viszi, mert tőlük
könnyebb elválni. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a legtöbb gyerek ál-
talában két hét alatt beszokik az
óvodába. Ha hosszú idő után még
mindig sír, vagy látszólag jól elvan
az oviban, de szorongásra utaló je-
leket fedezünk fel rajta, akkor aján-
lott elbeszélgetni az óvó nénivel. 

A gyerekek többféleképpen rea-
gálhatnak az új helyzetre, különféle
megküzdési stratégiáik vannak: van
aki főnökként viselkedik, elkezd
parancsolgatni, előfordul, hogy
árulkodik az óvó néninek, maga
köré szervezi a többieket – azt érzi,
ha hatalmon van, akkor biztonság-
ban érezheti magát. Van aki agresz-
szív lesz – úgy érzi, ha most
mindenkit „megver”, akkor nem
kell senkitől sem kell félnie, mert a
többiek fognak tőle tartani. Van aki
nagyon visszahúzódó lesz, van aki
mindenben együtt akar mőködni,
rátapad az óvó nénire, ettől érzi
magát biztonságban. A csoportdina-
mika is szempont: lehet, hogy ösz-
szejön egy nagyon nyüzsgő csoport,
és van olyan gyerek, aki ezt élvezi,
de olyan is, akit felzaklat, és egy
másik, nyugodtabb csoportban job-
ban érezné magát. 
Homogén vagy vegyes csoport?

Nagyon sok édesanyának okoz
fejtörést, hogy homogén vagy ve-
gyes csoportba adja-e a gyerekét.
Vida Ági az utóbbi mellett teszi le
a voksát. – Én a vegyes csoportnak
látom a legtöbb előnyét, a kicsik ott
biztonságban érzik magukat, mert
ott vannak a nagyok, gyorsabban
fejlődnek, mert utol akarják érni
őket, a nagyok meg megtanulnak
gondoskodni a kicsikről. Ha csupán
háromévesek vannak egy csoport-

ban, mindenik a dackorszak köze-
pén van, úgymond mindenik egy
kis időzített bomba, tele vannak
energiával, feszültségekkel, kisajá-
títják a játékokat, és sokkal több a
feszültség. Ezért előnyösebb, ha
vannak négy-öt évesek is, hiszen ők
már érettebbek. A kicsik nagyobb
biztonságban érzik magukat, mert a
nagyobbak viselkedése kiszámítha-
tóbb, már nem verekszenek annyit,
nem veszik el a játékokat tőlük, ke-
vesebb a konfliktus. Könnyebb be-
illeszkedni egy vegyes csoportba –
adott hangot véleményének a pszi-
chológus. 
Cumi, pelus meg alvórongyika

Sok anyuka aggódik amiatt,
hogy mi lesz a gyerekkel az ovi-
ban, mivel otthon még cumizik,
vagy nem szobatiszta, vagy nem
akar aludni délben, vagy éppen
esélyt sem látnak arra, hogy cse-
metéjük kedvenc állatkája vagy
rongyikája nélkül álomra hajtsa a
fejét. 

Vida Ági megjegyezte, az óvó-
nőknek nyilván az lenne a legköny-
nyebb, ha összegyűlne egy
csoportnyi szobatiszta gyerek, akik
önállóan esznek, nem válogatnak,
de a valóság az, hogy a hároméve-
sek többsége nem ilyen. – Oviban,
bölcsiben rengeteg élmény éri, ami
kifárasztja őket, másrészt meg men-
nek a többiek után, azt teszik, amit
a társaik. Van gyerek, aki két, két és
fél évesen már nem alszik otthon
délután. Az óvó néni hozzáállásán
múlik, hogy ezt hogyan kezeli. Ná-
lunk úgy oldották meg, hogy össze-
terelték a nem alvókat, és csendben
rajzolgattak. Nem lehet elvárni,
hogy egy másfél-két éves csöndben
feküdjön, amíg a többiek alszanak.
Tudni kell, hogy az alvás egy bi-
zalmi dolog, előfordulhat, hogy ott-
hon alszik a gyerek, de az oviban
nem. Ez jelzés, hogy nem bízik any-
nyira az oviban, a helyben, hogy ott
el merjen aludni. 

Az alvás kapcsán sok anyuka
kérdezte, mi van akkor, ha csak cu-
mival vagy állatkával alszik el a
gyerek. Általában a gyerekeknek
van ilyen, és ezeket lehet is vinni az
óvodába. Csak az ovi miatt ne szok-
tassuk le a cumiról, mert segít neki
a megnyugvásban, ugyanakkor két
nagy változás egyszerre túl sok
lehet neki. Semmi gond, ha viszi a
kismackóját, cumiját, előbb-utóbb
ezeket az átmeneti tárgyakat el-
hagyják a gyerekek. 3-4-5 éves
korig sok gyerek cumizik. 

Az sem kell álmatlan éjszakákat
okozzon az édesanyáknak, ha az
óvodába készülő háromévesük még
nem teljesen szobatiszta. – Igazából
nincs kőbe vésve, hogy óvodába
menéskor a gyerek szobatiszta kell
legyen. Az ovikezdés miatt nem
kell erőltetni a pelusról való leszo-
kást, előbb-utóbb el fogja hagyni.
Egyrészt 3 éves korban éjszaka még
a legtöbb gyerek nem szobatiszta,
mert ezt egy hormon befolyásolja,
de ez az óvodát nem érinti, hiszen
éjjel nem alszik ott. Nappal pedig
történnek még balesetek 3 évesen,
akkor is, ha már nagyjából szoba-
tiszta, hiszen az oviban annyi min-
den elvonja a figyelmét, vagy nem
ér el időben a mosdóba, vagy éppen
nem mer szólni. Akár az is megol-
dás lehet, hogy megbeszéljük az
óvó nénivel, hogy lefekvéskor te-
gyen fel egy pelenkát, hiszen sok
gyerek alvás alatt még bepisil. A
pszichológus szerint gyakori jelen-
ség, hogy a hároméves, bár részben
szobatiszta, a nagydolgát kizárólag
pelenkába hajlandó elvégezni. –
Sok gyerek úgymond „hazaviszi” a
kakit, azaz az oviban nem kakil. De
az is előfordul, hogy ott megjön a
kedve, nagy a szociális nyomás,
látja a többieket, hogy a vécébe ka-
kilnak, és ő is oda akar – nyugtatta
meg az emiatt aggódó anyukákat
Vida Ági. 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála
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Felkészülés az óvodára
A kulcsszó a bizalom



A zenészek bizonyára felkapják a
fejüket e cím olvastán. Miféle pon-
tatlanság éktelenkedik itt?! Mielőtt
bárki is sóhajtva eltolná magától ezt
az írást, sietve leszögezem, hogy a
cím csak részlegesen utal zenére.

Akik mégsem kapták fel a fejü-
ket, azoknak ezúttal elárulom, miért
néznek nagyot a muzsikusok egy
dallamos C láttán. A hangász nép-
ség szereti a pontos megfogalma-
zást – nem mintha mások nem
szeretnék –, ugyanis minden dúr és
moll hangsornak van dallamos vál-
tozata is (a természetes és össz-
hangzatos mellett).

A zenén kívül még létezik egy
rendkívül fontos dolog a világon,
amit szinte mindenki ismer, és szin-
tén C betűvel jelölik. Ez a valami
nem más, mint a C-vitamin. Hogy
miért nevezhető dallamosnak a C-
vitamin, arra a felfedező életrajza
adja meg a magyarázatot.

Marosvásárhely egy kicsit
büszke lehet arra, hogy egy vé-
konyka szál köti össze Szent-Györ-
gyi Alberttel, a Nobel-díjas
kutatóval, ugyanis Albert édesapja,
Szent-Györgyi Miklós Marosvásár-
helyen született, de Budapesten há-
zasodott, így Albert Budapesten
látta meg a napvilágot 1893. szep-
tember 16-án.

Talán a különös véletlenek so-
rába tartozik, hogy a kis Albert
lassú felfogású gyerek volt. Szüleit
minden bizonnyal nagyon elkeserí-
tette ez a jelenség. Miután mindent
megpróbáltak, hogy kivezessék a
fiút a gyenge tanulás árkából, utolsó
lehetőségnek maradt a muzsika, ez
a sokak által alábecsült csoda. Al-
bert édesanyja, Lenhossék Jozefin
tehetséges énekes volt, és csak azért
nem lett operaénekes belőle, mert
nem volt eléggé erőteljes a hangja a
színpadi szerepléshez. Ezt a tényt
nem más, mint Gustav Mahler, a
Budapesti Operaház akkori karmes-
tere állapította meg róla. Valószínű,
hogy az édesanya ötlete volt a kisfiú
zenei nevelése. Albertnek tehát zon-
gorához kellett ülnie, és barátságot
kellett kötnie a tarka billentyűzettel.

Arról nem szól a történet, hogy
mennyi idő kellett, míg a gyerek ki-
ismerte magát a zongorán, de a
folytatás ugyancsak megfonto-
landó: Albert egyszer csak haladni
kezdett a tanulásban. Aztán ahogy
felcsillantak az első biztató eredmé-
nyek a tanulásban, a család máris a
„mi leszel, ha nagy leszel” kérdést
szögezte a fiúnak. Erről a faggató-
zásról nem kevés humorral maga a
későbbi tudós számolt be. „Az én
édesatyám egy földbirtokos volt, őt
nem érdekelték annyira a szellemi
dolgok, de a nagybátyám uralkodott
az egész családon. Apám egy kis

majom volt a nagybátyám szemé-
ben, mert ő valamikor egy nagyon
koraérett gyerek volt, és azt hitte,
hogy aki kiváló az mind nagyon ko-
raérett. De én nagyon későn kezd-
tem fejlődni, így a családban énrám
általában, mint egy hülyére néztek,
és amikor 15 éves koromban azt
mondtam a nagybátyámnak, hogy
tudományos pályára akarok menni,
akkor ő kézzel-lábbal tiltakozott, és
azt mondta, hogy legfeljebb kozme-
tikus lehetne csak belőlem. Később
javult a véleménye egy kicsit, és be-
leegyezett abba, hogy fogász le-
gyek. De amikor elvégeztem a
középiskolát, megengedte, hogy a
laboratóriumába jöjjek dolgozni.
Őneki aranyerei voltak, ezért na-
gyon érdekelte a végbélnyílás, úgy-
hogy az én első dolgozatom a
végbélnyílásnak a szerkezetéről
szól. Tehát én a rossz végén kezd-
tem a tudományt.”

A család zenei élete nemcsak Al-
bert számára jelentett kiutat, test-
vére, Pál hivatásos hegedűművész
lett. Pál Berlinben tanult, Dort-
mundban koncertmesterként dolgo-
zott, ezt követően Stuttgartban,
majd a bécsi Rádiózenekarban mu-
zsikált, hazatérve Budapestre, a ze-
neakadémián tanított. Az ’56-os
forradalom előtt politikai okból el-
bocsátották a zeneakadémiáról,
ezért Kelet-Berlinbe telepedett,
majd onnan átszökött Nyugat-Ber-
linbe, ahol 1957-ben tagja lett a for-
radalom miatt elmenekült
muzsikusok zenekarának, a Philhar-
monia Hungaricának.

Visszatérve Alberthez, ő 1911-
ben beiratkozott a pesti Tudomány-
egyetem Orvosi Karára, de
tanulmányait a Nagy Háború kitö-
rése miatt nem fejezhette be. 1914-
ben egy lengyelországi fronton
kapott katonaorvosi feladatot. Hid-
végi Máté a következőképp emlék-
szik vissza ezekre az évekre: „Az
első világháborúba őt behívták ka-
tonának, és belelőtt saját magába,
hogy leszereljék. Le is szerelték,
akkor befejezte az orvosi egyete-
met, és elhelyezték őt dolgozni egy
katonai kutató kórházba, ahol fölöt-
tese hadifoglyokon kísérletezett an-
tibiotikumokkal. Beoltotta a
hadifoglyokat különböző baktériu-
mokkal, majd kipróbálta, hogyan
lehet ezeket különböző gyógysze-
rekkel kezelni. Ezt Szent-Györgyi
nem tűrte, föl is jelentette ezt a pa-
rancsnokot, aminek az lett a követ-

kezménye, hogy
Szent-Györgyi t
onnét kiemelték és
áthelyezték egy
olyan területre,
ahol malária tom-
bolt, pár hónap
alatt maláriát lehe-
tett kapni, és bele
lehetett halni. De
körülbelül egy
hónap múlva véget
ért a világháború,
és azért ezt meg-
úszta. S életben
maradt”.

Szakmai fejlő-
dése érdekében eu-
rópai tanulmányi
körútra indult. Po-
zsony, Prága, Berlin, Hamburg, 
Leiden, Groningen érintésével Lon-
donba kerül, ahol a Cambridge-i
Egyetemen kémiából megszerezte a
doktori címet.

Kutató gyógyszerészként Euró-
pában elismert tudósként tisztelték.
Cambridge-i kutatásai során a mel-
lékvesében egy addig ismeretlen,
C6H8O6 összetételű anyagra buk-
kant. Felfedezte ennek az anyagnak
a fontos élettani hatásait is, és rájött,
hogy az emberi szervezetben nem
termelődik. Az anyagot a hat széna-
tom miatt hexuronsavnak nevezte
el, majd később aszkorbinsavra ke-
resztelte át, amit ma C-vitamin
néven ismerünk.

Még be sem fejezte a hexuron-
savval végzett kutatásait, 1931-ben
az akkori magyar kultuszminiszter,
Klebelsberg Kunó úgy látta jónak,
ha Szent-Györgyi Albertet minden-
áron hazahívják, hogy itthon len-
dítse fel a magyar orvostudományt.
A Szegedi Egyetem Orvosi Vegyé-
szeti Intézetének kutató professzora
lett. Ha a véletlen műve volt, hogy
éppen Szegedre hívták, akkor min-
denekfelett különös ez a véletlen, és
hogy miért, arról a professzor szá-
mol be. „Este a feleségem paprikát
adott vacsorára. Nekem nem volt
kedvem megenni, de nem volt elég
bátorságom ezt megmondani.
Akkor jutott eszembe, hogy én ezt
a növényt még sosem próbáltam ki.
Azt mondtam a feleségemnek, hogy
ezt inkább elviszem a laboratóri-
umba, ahelyett, hogy megegyem.
Még aznap éjjel megtudtam, hogy a
paprika a C-vitaminnak egy kin-
csesháza. Pár héttel később másfél
kg vitamin volt a kezemben, addig

csak ezredgramm mennyiségek vol-
tak. Ezt szétosztottam az egész vi-
lágon, és onnan tudtuk meg, hogy
mi a C-vitamin pontos kémiai szer-
kezete. Ennek a következménye,
hogy ma tonnaszámra gyártják,
mint az emberi egészségnek a kút-
forrását.” A szegedi paprika nélkül
vajon mennyit kellett volna még
várni a vitaminra?

Szent-Györgyi Albert jó humor-
érzékkel számolt be felfedezéseiről.
„Én életemben három dolgot fedez-
tem fel, az egyik a C-vitamin. Egy
felfedezés lényegéhez tartozik,
hogy azonnal elvetik, és azt mond-
ják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vi-
taminnak akkor lettem egy nagy
szaktekintélye Londonban, amikor
valaki azonnal egy cikket küldött,
hogy ő nagyon keveset tud a C-vi-
taminról, azt az egyet tudja, hogy
amit én csinálok, az hibás, és az
rossz. És azután sajnálatomra ké-
sőbb őt kidobták az állásából, pon-
tosan azért, mert ezzel a
kijelentésével föltartotta az egész
fejlődést. Na aztán később az izom-
ról tettem felfedezéseket, azokat is
azonnal elvetette a standard tudo-
mány, mert újszerű volt. Ma is úgy
vagyok még, hogy ha valamit mon-
dok és elvetik, akkor bízhatom
benne, az nagyon jó felfedezés.”
Azt is hozzá kell fűznünk még
Szent-Györgyi Albert felfedezései-
hez, hogy 1936-ban a P-vitamint is
felfedezte.

1937-ben felfedezéseiért neki
adták az orvosi Nobel-díjat, ezzel
ő lett az első olyan magyar
tudós, aki otthon folytatott kuta-
tásai miatt kapta meg ezt a kitün-
tetést.
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Szilágyi Mihály

Dallamos C (I.)

– mondják sokszor a köznapi be-
szédben, ha valamiről azt a hatást
akarják kelteni, hogy könnyű. – Hát
az semmi, gyerekjáték, meg lehet
csinálni! Ha azonban komolyabban
belegondolunk a mai gyermekjáté-
kokba, és itt nem a mozgásos játé-
kokra utalok (amelyek szintén
megérdemelnének egy eszmefutta-
tást), hanem az üzletekben vásárol-
ható, rengeteg színben és formában
pompázó, százezer funkciót betöl-
teni akaró játékokra, melyek arra hi-
vatottak, hogy lekössék a gyerekek
figyelmét, kifejlesszék érzékszerve-
iket, hosszabb távon (esetleg) ne-
veljék valamilyen hatás kapcsán.
Mert a hatás megvan, és szinte azt
is mondhatjuk, hogy gyereket játé-
káról… Eszembe jut egy jelenet,
egyik moldvai utazásom alkalmá-
val, mikor egy négyéves gyerek az
utasokra lövöldözött a vonaton. Új-
donsült puskájával, melyet a mamá-
tól kapott, ezt játszotta. Rendre
kinyírta az utasokat. – Te-am omo-
rât! – kiáltotta, mikor eléd állt, és
sorozatot lőtt a melledbe. Voltak,
akik szórakoztak a játékon, sőt
olyanok is, akik bekapcsolódtak
(ültükben elvágódtak, mímelve,
hogy meghaltak), ám a többséget
zavarta a több mint egy órán át tartó

éktelen puskaropogás, hangzavar.
Anyuka viszont ezalatt nem zavar-
tatta magát, rá se szólt a csemetére,
vagy meg se gondolta, hogy esetleg
zavarhat másokat, szelíden fejtette
a keresztrejtvényét, és süket volt a
megjegyzésekre. Szerencsére le-
szálltak puskástól egy óra ropogta-
tás után (no comment). Sokszor
ajándékba jön a játék, s ajándék
lónak ne nézd a fogát… – tartja a
mondás, de a haját, illetve a söré-
nyét nézheted, s csodálkozhatsz,
hogy rózsaszín vagy lila. Rózsaszín
a lovacska is, vagy a kis póni, ele-
mes, nyerít is egészen érdekes han-
gon, láttam már ilyent is. Nagy
népszerűségnek örvendenek az ele-
mes játékok, mert hangokat hallat-
nak, s érdekes módon a gyerekek
kedvelik is valamennyit. A kérdés
csak az, hogy mennyire élethűek,
mennyire utánozzák a valóságot,
vagy mennyire teremtenek kinézé-
sükkel, formájukkal egy másik va-
lóságot a gyerekben (ismert példa a
lila tehén a csokiról, vagy a darázs-
derekú Barbie baba, amelyet any-
nyira átörökölt a divat, hogy a
tévésztárok mai napig utánozzák a
kinézését). Rohanó, eredménykény-
szeres világunkban az érződik,
hogy a kisgyerekeknél is már sok
szülő (tisztelet a kivételeknek) nagy
elvárásokat támaszt. Dicsekszenek

az anyukák (élettani ismeretek hiá-
nyában), kinek a gyereke áll fel ha-
marabb, vagy van aki már 4 éves
korában idegen nyelvre akarja tanít-
tatni, s a játékok is ezt tükrözik
agyonzsúfolt forma- és színviláguk-
kal. Minél több funkciót betölteni,
minél jobban és hosszabb ideig le-
foglalni a gyerek figyelmét. Az
eredmény pedig legtöbb esetben
pont a fordítottja, hogy ezeket a já-
tékokat hamar megunják, érdeklő-
désük kimerül, és valami olyant
keresnek a környezetükből, ami
egyszerűbb és természetesebb, le-
hetőleg alakítani is lehet. Nem aka-

rok nosztalgiázni, gyerekkorom
rongybabáira gondolva, vagy
azokra a játékokra, melyeket testvé-
reink, szüleink, majd mi magunk
csináltunk. Ma mindent készen kap-
nak a gyerekek, ám hála egyes já-
tékkészítőknek, olyan játékok is
megjelentek, amelyeket természetes
anyagokból készítenek, és melyek
alakíthatók, formálhatók, de ame-
lyek korántsem olyan népszerűek,
mint nagy zajt keltő, sok funkciót
betöltő műanyag társaik. Lássunk
akkor most egy olyant, amelyet ka-
ticabogárnak tituláltak (én inkább
horrorkaticának nevezném). Ez a

szerkentyű is műanyag, gurul, és
formájában, méreteiben úgy fest,
mint egy tengeralattjáró. Sárga feje
van, melyre a mosolygó internet
matrica van rajzolva, piros potrohán
négy fehér pont. Szárnyai felemel-
kednek, mikor gördül. Három pár
láb helyett félkör alakú akasztók,
más-más színűek. Első bal oldali
lábhelyettesítő félgömb alakú, vilá-
goskék, közepében fehér gombon
sárga csillag. Ezt ha megnyomod, a
katica zongorázik, s közben görög
előre. Másik első lába narancssárga
félgömb, tetejében zöld fogaskerék,
ez nem zongorázik, csak ott van.
Második bal oldali lába: narancs-
sárga félkörös akasztó, rajta három
zörgős karika, zöld, fehér és rózsa-
szín. A jobb oldali lábhelyettesítő
szintén akasztós, de citromsárga fél-
kör, rajta pedig sárga-lila-fehér zör-
gőcskék. A bal hátulsó, egy
műanyag gömb, átlátszó, mint az
üveg, benne sokszínű műanyag göm-
böcske zörög. A jobb hátulsó két lila
kar között forgó, fele sárga, fele zöld
labda. Amikor elindítod, a ráakasztott
zörgentyűk egyszerre mind műkö-
désbe lépnek. Itt a vége (végre), fuss
el véle. Nem is lenne baj ezzel a
multifunkcionális, sokszínű zörgen-
tyűvel, hisz ha meggondoljuk, nem
is riasztó, csak át kellene nevezni
valami másnak, formája után,
mondjuk holdkompnak vagy ten-
geralattjárónak, de semmiképpen
sem katicabogárnak. 

Gyerekjáték
Bogdán Emese



Olaszosan 
Nyári vakációban, az olaszországi kirándulások
nosztalgikus hangulatában mi mással is idézhet-
nénk fel az emlékeket, ha nem olasz ételekkel?
Merthogy az olasz fogásokat annyira szeretjük,
hogy lassan-lassan beépültek a konyhánk minden-
napi kínálatába. S most nem csak a pizzáról beszé-
lek. Jöhet a lasagne, a dinnyesaláta vagy a panna
cotta. Most ezeket ízlelgessük közösen.

Sültparadicsom-leves
Mivel most érik a hamisítatlan, finom kerti paradicsom,

minél többet kell enni belőle, s az ételeinket is paradicso-
mosra tervezzük. Most egy különleges paradicsomlevest
ajánlok, amit nem főzni, hanem sütni kell.

Hozzávalók: személyenként egy nagy paradicsom, egy
cikk fokhagyma, egy kis kanál olívaolaj, kevés só. 

Elkészítése: a paradicsomot vastagra szeleteljük, és sütő-
papírral bélelt tepsibe tesszük, apróra zúzott fokhagymával
megszórjuk, olívaolajjal meglocsoljuk, enyhén megsózzuk,
és megsütjük. 

A paradicsomszeletek mellé nem árt pár cherry paradicso-
mot is tenni – ez is kerti –, mert tálaláskor a leves tetején jól
néz ki, és finom is.

Amikor a paradicsomszeletek megsültek, egy öblös
edénybe tesszük, a levével, olajjal együtt, és botmixerrel ösz-
szezúzzuk. 

Sült paradicsommal, apróra vágott vagy szárított bazsali-
kommal tálaljuk.

Lasagne 
Nálunk is kapható lasagne-lap, én a Gyermelyit választot-

tam, és nem bántam meg. 
Hozzávalók: 25 dkg lasagne tészta (főzés nélküli), 60 dkg

paradicsom, 50 dkg darált marha- vagy sertéshús, egy
hagyma, egy murok, 20 dkg sajt, pici reszelt szerecsendió,
friss vagy szárított bazsalikom, egy kanál csemegepaprika,
só, bors, 2-3 babérlevél, kevés olívaolaj. 

A besamelmártáshoz: 5 dl tej, 5 dkg vaj, 3-4 kanál liszt. 
Elkészítése: a húst két-három kanálnyi olívaolajon a fel-

aprított hagymával, murokkal puhára dinszteljük, sózzuk,
borsozzuk, paprikázzuk, hozzáadjuk a babérlevelet. Közben
főzni tesszük a paradicsomot, s addig rotyogtatjuk, amíg pu-
hára fő, aztán botmixerrel pépesítjük. 

A paradicsomszószból hagyunk egy decinyit, a többit a
húshoz öntjük, és 15-20 percet együtt rotyogtatjuk. A legvé-
gén rászórjuk a felaprított bazsalikomot.

Elkészítjük a besamelmártást. A vajat megolvasztjuk, hoz-
zátesszük a lisztet, lassan, folyamatos kevergetés mellett hoz-
záöntjük a tejet. Sózzuk, borsozzuk, szerecsendióval ízesítjük
és besűrítjük.

A lasagne-t kb. 20x30 cm-es kerámiatálba rakjuk össze.
Az alját bekenjük olívaolajjal és a maradék paradicsomszósz-
szal, aztán elkezdjük a rétegezést, lasagne tésztalap, húsos
szósz, besamel. A tetejére lasagne-lap kerül, ezt megkenjük
besamelmártással és megszórjuk sajttal. Előmelegített sütő-
ben megsütjük. Sütés után keveset állni hagyjuk, majd fel-
vágjuk. Bazsalikommal, paradicsommal tálaljuk. 

Dinnyesaláta
Kétfajta sárgadinnye kell hozzá, egy sötétebb, narancs-

sárga bélű és egy sárga bélű. A dinnyét felkockázzuk, tá-
nyérra rendezzük, prosciutocsíkokat rakunk rá. Kissé furának
tűnt ez a kombináció, de amikor megkóstoltuk, nagyon ízlett.
Itthon is készítem, különleges ínyencség.

Panna cotta
Tulajdonképpen egy tejpuding, nagyon jó nyári desszert.
Hozzávalók: 250 ml tejszín, 250 ml tej, 5 dkg cukor, 4 g

zselatinpor, két csomag vaníliás cukor. Ebből a mennyiségből
3-4 adag lesz. 

Elkészítése: a tejet és a tejszínt a vaníliás cukorral felfor-
raljuk, majd levesszük a tűzről. A cukrot és a zselatint egy
tálkában összekeverjük, és apránként a tejes keverékhez
adjuk. Addig keverjük, amíg a zselatin teljesen feloldódik.
Aztán tálkákba vagy poharakba öntjük, és pár órára hűtőbe
tesszük. Gyümölccsel, gyümölcsszósszal tálaljuk. Jelen eset-
ben szederrel. 

Jó sütés-főzést!
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Fotó: Mezey Sarolta

Az elmúlt években Magyaror-
szágon a régió számos orszá-
gával szemben nem nőtt
ugrásszerűen a HIV-fertőzé-
sek száma, a kiszűrt HIV-po-
zitív betegek több mint 90
százaléka pedig korszerű ke-
zelésben részesül Szlávik
János infektológus szerint.

Az MTI-hez eljuttatott közle-
mény alapján az Egyesített Szent
István és Szent László Kórház
(ESZSZK) infektológus főorvosa
úgy ítéli meg, hogy Magyarország
kedvező helyen áll a HIV és az
AIDS elleni küzdelemben; míg a
világ és a régió számos országában
növekszik a HIV-fertőzöttek száma,
addig az országban sikerült elke-
rülni az úgynevezett HIV-robba-
nást.

Az adatok szerint Ukrajnában
már 220.000 HIV-pozitív él, Orosz-
országban 850 ezer és 1,5 millió
közé teszik a számukat, de Lengyel-

országban is 30 ezerre becsülik a
fertőzöttek számát. Magyarorszá-
gon körülbelül kétezer fertőzött, di-
agnosztizált HIV-pozitív ember él,
közülük 1800 felett van azok
száma, akik terápiát kapnak. Ta-
valy 196 új HIV-fertőzöttet regiszt-
ráltak.

Szlávik János hozzátette: a HIV-
pozitív betegek 90 százalékának
feltárása az első cél, ehhez azonban
még erősíteni kell a szűrésre való
hajlandóságot. Becslések szerint
ugyanis eddig még csak a magyar-
országi HIV-fertőzöttek 30-50 szá-
zaléka került be az ellátórendszerbe,
a többiek nagy valószínűséggel
maguk sem tudnak a betegségükről.

Azonban a kiszűrt, ismert HIV-
fertőzöttek több mint 90 százaléka
részesül kezelésben, és ennek a cso-
portnak közel 100 százalékát ered-
ményesen kezelik. A korszerű és
elérhető terápia további érvet jelent
amellett, hogy érdemes szűrésre

menni, hiszen amennyiben fertőzött
az illető, biztos lehet benne, hogy
kiváló kezelést fog kapni – tette
hozzá a szakember.

A melegek jogvédelmével foglal-
kozó Háttér Társaság szerint Ma-
gyarországon nagyon kevesen
végeztetnek HIV-szűrést: ezer em-
berből átlagosan csupán heten. A
szakemberek azt javasolják, hogy
mindenki, aki több partnerrel rend-
szeresen él nemi életet, csináltasson
évente HIV-tesztet. Ezt indokolja a
megváltozott világ is: a tömegturiz-
mus, a tízezreket megmozgató fesz-
tiválok, a mobiltelefonra letölthető
rapid társkeresők egyre elterjedtebb
alkalmazása.

Magyarországon 1985 óta ké-
szülnek statisztikák a betegségről.
Az eltelt bő három évtizedben ösz-
szesen mintegy 3400 HIV-fertőzöt-
tet regisztráltak, döntő többségük
férfi.

Az elmúlt 30 évben 379 ember
halt meg AIDS-ben Magyarorszá-
gon. Az elmúlt időszakban a statisz-
tikák szerint átlagosan 10-12 ember
hal meg évente a betegségben,
többségük meleg férfi. Tavaly 196
új HIV-fertőzöttet regisztráltak,
szinte mindannyian a 18-49 korcso-
portba tartoznak. Az utóbbi évek-
ben a heteroszexuálisok között is
több esetet jelentettek, Szlávik
János becslése szerint a fertőzöttek
10 százaléka nő, további 5 száza-
léka pedig heteroszexuális férfi,
azonban az országban a fertőzés
nem terjedt el az intravénás drog-
használók között.

Szlávik János szerint ma már a
HIV-fertőzöttek teljes értékű életet
élhetnek, hosszú évtizedekre ter-
vezhetnek, dolgozhatnak, sportol-
hatnak, utazhatnak, bizonyos
alapvető szabályok betartásával

nemi életet is élhetnek, sőt gyereket
is vállalhatnak. Ennek feltétele
azonban a fertőzés korai felisme-
rése és a terápiás szabályok pontos
betartása – hívta fel a figyelmet.

Az Egészségügyi Világszervezet
szerint (WHO) a világon jelenleg
36 millió HIV-pozitív ember él, kö-
zülük másfél-kétmillióan gyerekek,
akik édesanyjuktól kapták el a ví-
rust a terhesség, a szülés, illetve a
szoptatás során, jellemzően a rend-
kívül szegény és egészségügyi ellá-
tást alig nyújtó szubszaharai
országokban.

A WHO célkitűzése, hogy 2030-
ig felszámolja az AIDS betegséget.

A küzdelem egyik legfontosabb
eleme a rendszeres szűrés, ezzel
kapcsolatban a WHO arra hívja fel
a figyelmet, hogy a HIV-fertőzöt-
tek körülbelül 30 százaléka rejtve
marad. A WHO Európai Regioná-
lis Központja jelezte, hogy 2014-
ben 142.000 új HIV-fertőzöttet
regisztráltak a kontinensen, ami az
addigi legmagasabb szám. Kelet-
Európában a heteroszexuálisok
között nő leginkább a fertőzöttek
száma, egyes régiókban, például
Oroszországban pedig az intra-
vénás droghasználók között ter-
jed nagymértékben a fertőzés.
(MTI)

Infektológus: Magyarországon nem nőtt ugrásszerűen 
a HIV-pozitív betegek száma

Mezey Sarolta



   8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________HARMÓNIA _________________________________________ 2017. augusztus 17., csütörtök

Ötszázzal növelik az orvos-
képzésben elérhető helyek
számát jövő évtől Angliában,
részben az általános orvoshi-
ány, részben pedig az attól
való félelmek miatt, hogy az
Egyesült Királyság európai
uniós tagságának várható
megszűnésével távozhat a
szigetországban dolgozó EU-s
orvosok egy része.

A brit egészségügyi minisztérium
tavaly októberben jelentette be,
hogy 2020-ra negyedével akarja nö-
velni az orvostanhallgatók számát.
Korábbi tervek szerint évi 1500
hellyel bővült volna az orvoskép-
zés, amely Nagy-Britanniában leg-
kevesebb öt év. Hozzávetőleg
hatezren diplomáznak évente.

A kormány szándéka szerint az új
képzési helyek többségét hátrányos
helyzetű diákokkal töltik fel, hogy
növeljék a sokszínűséget az orvo-
sok között. Az egyetemek pályáza-
ton nyerhetik el az újonnan
létrehozandó helyek egy részét, és
előnyt élveznek majd azok, ame-
lyek vállalják, hogy alulreprezentált
társadalmi csoportokból vagy az or-
szág rezidensek számára kevésbé
vonzó területeiről vesznek fel hall-
gatókat.

A brit állami egészségügyi szol-
gálatban dolgozó orvosok hozzáve-
tőleg negyede nem az Egyesült

Királyságban szerezte diplomáját, a
helyek alacsony száma miatt a brit
diákok közül is többen külföldön
képzik magukat.

A brit orvosi kamara a BBC tu-
dósítása szerint felhívta 
a figyelmet arra, hogy a képzési he-
lyek bővítése nem oldja meg a jelen-
leg is tapasztalható orvoshiányt,
amely „a Brexit után még égetőbbé
válhat, és legalább tíz év, mire a diá-
kokból, akik haszonélvezői lesznek
az intézkedésnek, szakorvos lesz”.

A brit állami egészségügyi szol-
gálat (NHS) több ága is létszámhi-
ánnyal küzd, adatok szerint az
elmúlt években hozzávetőleg négy-
millióan maradtak körzeti orvos
nélkül.

A brit orvosi regisztert vezető
szervezet, a General Medical Coun-
cil (GMC) múlt heti adatismertetése
szerint a Brexit miatt nyolc száza-
lékkal csökkent tavaly január és
idén május között a Nagy-Britanni-
ában engedélyt kapó, az Európai
Unió más tagországaiból érkező or-
vosok száma. A kamara ezért sür-
geti, hogy háruljon ugyanekkora
figyelem a nagy szaktudást igénylő
feladatokat ellátó orvosok megtar-
tására, mert inkább ez jelentene se-
gítséget a túlterhelt orvosok
számára. A konzervatív kormány
egészségügyi minisztere hangsú-
lyozta, több tehetséges diáknak

akarnak lehetőséget biztosítani,
hogy az „NHS világszínvonalú ál-
lományában” dolgozhassanak. Phi-

lip Dunne emlékeztetett arra, ez az
eddigi legnagyobb létszámbővítés
az orvosképzésben, és ez az eddigi
legszéleskörűbb is, biztosítják
ugyanis, hogy hátterétől függetlenül
mindenkinek legyen esélye bejutni.

Az ellenzék legfőbb erejét adó

Munkáspárt árnyékkormányának
egészségügyminiszter-jelöltje, Jo-
nathan Ashworth viszont felrótta a
kormánynak, hogy jelenleg sem tud
gondoskodni kulcsfontosságú he-
lyek betöltéséről az ellátásban.
(MTI)

Növelik az orvosképzésben elérhető helyek
számát Angliában

Augusztus 10-i rejtvényünk megfejtése: A reklám csupán zsivaj, hozzájárulása az emberi boldogsághoz egyenlő a mínusz nullával.

„Ha írod  a verset, nem
öntöd azt, / Össze nem áll,
hiába fúrsz, faragsz, / ...” 

A rejtvény fősoraiban 
a 200 éve született 

Arany János 
Vojtina levelei öccséhez
című verséből idézünk.
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Múlt héten zajlott Kőrispata-
kon az erdőszentgyörgyi
Bodor Péter Művelődési Egye-
sület évente megrendezendő
színjátszó tábora. Egy hét
alatt nem lehet csodát mű-
velni – ezzel egyet is értet-
tünk mindaddig, amíg meg
nem láttuk a záróelőadás pro-
dukcióit.

A tizenharmadik alkalommal
megrendezett táborban négy erdő-
szentgyörgyi és egy csíkfalvi cso-
port vett részt, egyet pedig
marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi
és celldömölki gyerekekből alkot-
tak. Minden csoport a hét folyamán
szakmai felügyelet alatt egy darabot
kellett betanuljon, ezt mutatták be a
zárónapon a szülőkből, barátokból és
néhány helyiből álló nézőközönség-
nek, amely a mesejátéktól a tinik kér-
désein át a csak felnőtteknek szóló és
filozofikus gondolatokat is megütőig
különböző előadásokat láthatott.

A tábor főtámogatója az erdő-
szentgyörgyi önkormányzat volt, a
csíkfalvi is fedezte a saját küldötte-
ire eső részt, ezenkívül a Nemzeti
Kulturális Alap, a Maros Megyei

Tanács, a Communitas Alapítvány
és az RMDSZ is hozzájárult, Etéd
önkormányzata két épületet biztosí-
tott a heti tevékenységekhez, míg
Szőcs Lajosék panziója is mindig
nyújt valami kedvezményt, hogy
végül a költségeket fedezni tudják –
mondta el Kovrig Magdola tanárnő,
a tábor ötletgazdája és főszervezője.
A cél, hogy a diákszínjátszás minő-
ségét emeljék, ezenkívül hatása van
a gyerekek személyiségére, segíti
értelmi és érzelmi megnyilvánulása-
ikat, empátiájukat, de a beszédkész-
ség fejlesztésétől a közösségben való
megjelenésig nagyon sok minden-
ben hasznukra van. Olyan eszköz,
amely tömeget is megmozgat és bi-
zonyos értelemben kultúrát jelent vi-
déken is – taglalta a szakember,
hozzátéve: a diákszínjátszók nem
színművészek, de szükség van né-
hány alapvető készség elsajátítására
ezen a szinten is, ezért szervezték
ezt a képzőtábort. 

Idén is a szakmaiságot a celldö-
mölki Soltis Lajos Színház tagjai
biztosították, kilenc oktató érkezett,
közülük hárman még budapesti és
kaposvári egyetemeken tanulnak.
Rájuk az alternatív színjátszás jel-
lemző, ez a darabok kiválasztásá-
ban és rendezésében is meg-

nyilvánult. A fiatal szakemberek ko-
molyan, lendületesen dolgoztak a
gyerekcsoportokkal, a hét minden
percét kihasználták, ezért a szerve-
zők igen elégedettek az idei eredmé-
nyekkel, a kisebb gyerekek
előadásain is jól látszott, hogy nagyon
sokat dolgoztak és tanultak: szöveget,
mozgást, koreográfiát. Kovrig Mag-
dolna azt is elmondta: a darabok még
nem készültek el teljesen, de a cso-
portokkal dolgozó pedagógusok –
Szász Enikő, Barabás Katalin, Kovrig
Ildikó, Marton Erzsébet – folyamato-
san követték a hét munkáját, a gye-
rekek felkészülését, ezért a
következőkben otthon dolgozni
fognak az előadások véglegesíté-
sén, hogy azt akár az őszi színjátszó
fesztiválon be is mutathassák.

Nagy Gábor, a celldömölki szín-
ház igazgatója is úgy véli, rendkí-
vülit alkotott mindenki, egy hét alatt
csodát műveltek ilyen és ekkora
munkával, s ha nincsenek is pontra
téve a darabok, a folyamat el van in-
dítva. Kovrig Magdolnával együtt
úgy érzi, hogy a gyerekek is nagyon
megdolgoztak, a kicsik is szívesen
vettek részt a munkában és a tinik is
zokszó nélkül tették a dolgukat még
naplemente után is. Egyértelmű,
hogy ha szakavatott rendezők tud-
nának ezekkel a gyerekekkel egész
évben dolgozni, nagyon sokat ki
tudnának belőlük hozni.

A záróelőadások után a gyerekek
hozzátartozói is elégedetten nyug-

tázták az eredményeket. A marosvá-
sárhelyi Tóth Andrea elmondta: kis-
lánya szokva van mindenféle
táborban, de előadásokon nagyon
szorong, ezért is örülnek, hogy részt
vehetett ebben a táborban, ahová
keresztanyja hozta el, mert itt egy
hétig foglalkoztak vele és oldották
a szorongását, hogy azt később át
tudja hidalni. Az anyuka úgy véli,
bármely gyereknek jól fogna egy
ilyen tábor, ahol egész nap foglal-
koznak velük, és csupa pozitív él-
ményekkel gazdagodnak. A vadasdi
Székely Ferenc kisunokáját jött el

megnézni: nagyszerű dolognak
tartja a tábort, és sajnálja, hogy nem
sikerült Erdély egészére kiterjesz-
teni, hogy ne csak a környék gyere-
kei tudjanak részt venni rajta. Úgy
érzi, meg lehetne találni az anyagi
forrásokat, hogy „az erdélyi magyar
műkedvelő színjátszóképzést szaka-
vatott kezekre bízzuk, és jó irányba
tereljük”, mert színvonalas, szép
előadásokat lehet látni azoktól a
gyermekektől, akik egy hétre – tér-
erő hiányában is – félretették a mo-
biltelefont, s megváltak a Facebook
világától – véli. 

A Nagyboldogasszony napját
megelőző hétvégén tartot-
ták a Somosdi Falunapokat.
A Nyárádkarácson község-
hez tartozó település tizedik
alkalommal várta haza 
a faluból elszármazottakat,
hogy a falustársakkal, roko-
nokkal, barátokkal  két
napon át együtt ünnepelje-
nek.

A nyárádmenti tájegységbe si-
muló, több mint ötszáz éves múltra
visszatekintő Somosd  Marosvásár-
helytől személyautóval tízpercnyi
távolságra, a Vécke-patakba ömlő
Eger-patak mentén fekszik. Hogy a
településnek a múltja mellett jövője
is van, annak  bizonyítéka az ünnepi
istentiszteleten szép számban jelen
lévő, a padsorok közt ünnepi öltö-
zékben sétálgató, szüleiket topo-
rogva nyaggató apróságok. A
hasonló együttlétek alkalmával a
vasárnapi ünnepi istentiszteletet a
faluból elszármazott lelkipásztorok
tartják, ez alkalommal a vasárnapi
szolgálatot a marosvásárhelyi vár-

templom lelkésze, Henter György
református lelkipásztor  tartotta. Pál
apostol igéjét idézte – melynek ér-
telmezésében élt-halt az Isten törvé-
nyei szerinti élet után.  A  Római
levél fejlécét felolvasva az együtt-
létre való sóvárgást emelte ki, az
ünnepséget az apostolnak az övéi
iránt érzett  egykori vágyakozásá-
hoz  hasonlítva. „Élünk-halunk
minden évben ezért a találkozóért,

természetesen, vannak közömbösek
is, akik számára jelentéktelenek  a
hasonló együttlétek” – sugallta a
nyárádmenti közösségben élők ér-
zelemvilágának sokszínűségét. A
településen született és nevelkedett
lelkész  igehirdetése során  a régi és
új Somosd képe egyaránt kirajzoló-
dott. A több mint hatvan évvel ez-
előtti isten háta mögötti falu képe
elevenedett meg, amikor csak a pet-
róleumlámpák sárga fénye szűrő-
dött ki az ablakokon, és az emberek
derékig érő sárban indultak el,  há-
tukon súlyos átalvetőkkel a maros-
vásárhelyi piacokra. A poros út, sár,
a tanító bácsi pálcája, a „kereszt-
apánk” az egykori faluképet és
lakói egykori életvitelét idézte. Az
új Somosd lakosságának életében
már a műút, gáz- és villanyháló-
zat, felújított és korszerű köz-
épületek, internet- és mobilszol-
gáltatás az elsődleges, ugyanakkor
a hagyományőrzés és  értékmentés
is kiemelt szerepet kap a mindenna-
pokban. 

Botos Csaba, a Somosdi Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora
is köszöntötte az ünnepi alkalomra
egybegyűlteket, és okleveleket
nyújtott  át a kerek házassági évfor-
dulójukat idén ünneplő házaspárok-
nak. Az ünnepi istentisztelet
megkoronázásaként a vegyes kar
előadása és nemzeti fohászunk, a
Himnusz közös éneklése zárta a
templomi ünnepséget. Ezt követően
az iskola udvarán Ferenczi György
polgármester üdvözölte  az elszár-
mazottakat és helybélieket, a meg-
hívásnak eleget tevő elöljárókat:
Péter Ferenc megyei tanácselnököt
és dr. Vass Levente parlamenti
képviselőt. Megköszönte a község
fejlesztéséhez elengedhetetlen pá-
lyázatok elnyeréséhez nyújtott tá-
mogatásokat, ugyanakkor köszö-
netet mondott mindazoknak, akik
időt és energiát nem sajnálva az
esemény sikeres lebonyolításában
vettek részt,  anyagilag és fizikailag
hozzájárultak, hogy a tizedik alka-
lommal is megtarthassák a faluna-
pokat. Méltatta  mindazok
kitartását, akik az egykori tanítói
lakás felújításának ötletét felkarol-
ták, kiemelte  Henter György lelki-
pásztor érdemeit abban a
kapcsolatépítésben, melynek nyo-
mán a magyar kormány 3,5 millió
forinttal járult hozzá a terv kivitele-
zéséhez. 15 órától a helyi kultúrott-
hon színpadán a Somvirág és
Kalangya ifjúsági tánccsoport, Diós
Brigitta, a község népdalénekese, a
helyi és községbeli fiatalok humo-
ros előadása és zenés bemutatko-
zása, Szilágyi Sándor és Miklós
Szilvia nótaénekesek, a Vecker
együttes szólistája, Nemes Tibor, a
Royal Band, valamint meghívott
könnyűzene-előadó szórakoztatta
az egybegyűlteket, de nem maradt
el a tűzijáték sem.
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Gligor Róbert László

A záróelőadás is bizonyította: csoda vagy sem, de egy hét alatt minden csoport rendkívül sokat
tanult Fotó: Gligor Róbert László

Szer Pálosy Piroska

Somosdi Falunapok
Érzelmi kötődés az anyaföldhöz

Fotó: Nagy Tibor

Színjátszó táborban a vidéki gyerekek
Csoda egy hét alatt



ADÁSVÉTEL

ELADÓ magánház külön udvaron,
központhoz közel, a Szabadság utcá-
ban. Tel. 0765-333-617, 0771-486-
213. (3066)

ELADÓ kétszobás, külön bejáratú
lakás a Kárpátok sétány 35. szám
alatt, hőszigetelt, saját hőközpont, klí-
maberendezés, bebútorozva, telje-
sen felszerelt konyha, működőképes.
Tel. 0773-381-254. (3067-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-318-981.
(2881)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2880)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-575-
568. (2923-I)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0740-
278-920. (2923-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2923-I)

ELADÓ bontott cserép Marosvásár-
helyen. Tel. 0741-085-250. (1519)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

ELADÓ 2006-os évjáratú, 1.4
dízelmotoros Volkswagen Polo.
Érdeklődni a 0742-923-499-es
telefonszámon. (3057)

ELADÓ bontásból tégla, 1 lej/db, és egy
kombinált Zanussi hűtő, 350 lej. Tel.
0771-443-554. (3068)

MINDENFÉLE

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089-
918. (2994)

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-tól Z-ig. Tel. 0749-
469-902. (3062)

LÉPCSŐHÁZFESTÉS. Tel. 0749-469-
902. (3062)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (3071)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk SIPOS
BÉLÁRA halálának 11. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(3007-I)

ELHALÁLOZÁS

Nem vársz már bennünket ra-
gyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel,
de abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél. 
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó férj, szerető
édesapa, nagytata, az iszlói szü-
letésű udvarfalvi lakos, 

KELEMEN MIKLÓS 
életének 68. évében hosszas be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése augusztus 18-án,
pénteken 15 órakor lesz az ud-
varfalvi temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúznak tőle szerettei: fele-
sége, Piroska, fiai: Zoli és Huni,
menye, Rozika, unokái: Edina és
Zalán, Huni barátnője, Annamá-
ria. (3060-I) 

Csillag volt, mert szívéből szere-
tett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben él
és örökké ott marad. 
Soha el nem múló fájdalommal
búcsúzunk szeretett nagytatánk-
tól, 

KELEMEN MIKLÓSTÓL 
aki életének 68. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Emléke legyen  áldott,
nyugalma csendes! 
Unokái: Edina és Zalán. (3070-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szentháromsági születésű 

özv. SIKLÓDI LAJOSNÉ 
szül. Bereczki Teréz 

életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése augusztus
17-én 14 órakor lesz a demeter-
falvi családi háztól, római katoli-
kus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (3065-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, élettárs,
rokon, jó barát és szomszéd, 

SZŐKE MÁRTON 
életének 52. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
augusztus 17-én 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (3082-I) 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejte-
nek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, 

id. MÁRTON MIHÁLY 
66 éves korában türelemmel vi-
selt súlyos betegségben örökre
megpihent. Szeretett halottunk
temetése 2017. augusztus 18-án
13 órakor lesz a búzásbesenyői
családi háztól. 

Szerettei. (3090-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk jó
szomszédunktól, KELEMEN
MIKLÓSTÓL. Őszinte részvé-
tünk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott! Gyuri és
Erzsike. (3079-I)

Mélyen együtt érzünk a
gyászoló családdal és őszinte
részvétünket fejezzük ki
kollégánk, SZŐKE MÁRTON
elhunyta okozta mély
fájdalmukban. Nyugodjon
békében! A Siletina Impex Kft.–
Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
munkaközössége. (sz-I)
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Dénes Attila (középen) nehéz tornán gyűjtött értékes pontokat  Fotó: Polyhistor Academy

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és ke-
ress többet, mint máskor! Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes kiutazás,
ingyenes szállás, stabil munkahely. További információk: 0740-223-377. (60065-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-
866. (60148)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19212-I)
ELŐKELŐ FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT és PIZZÁST alkalmaz. Tel.
0743-087-373, 0733-910-351. (19230)
A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz, férfiak és nők is jelentkezhetnek. Tel. 0740-
393-060, 0265/223-902. (sz-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni, valakit
várni, ki nem jön többé.
Örök fájdalommal emlékezünk HAJDÚ
ERZSÉBETRE, a drága jó feleségre és
édesanyára, aki négy éve hagyott itt
minket. Emlékét őrizzük! 
Bánatos férje, fia, leánya családjukkal
együtt. (3056-I)

Aranyérmet szerzett a 14 év
alatti korcsoportban Dénes
Attila a múlt héten Aradon
rendezett nemzetközi sakk-
versenyen.

A kis makfalvi sakkozó magyar-
országi edzői és mentorai, Terbe Ju-
lianna, Terbe Zsuzsanna és Radnai
Ádám biztatására és támogatásával

nevezett be a nemzetközi megmé-
rettetésre, ahol az 1600 elo pontot
el nem ért versenyzők között az
U14-es kategóriában indult. Kilenc
mérkőzést játszott román, magyar
és moldovai ellenfelekkel, ebből
hetet megnyert, így nem kevés elo
pontszámot, 54,4-et szerzett a már
meglévő 1535 mellé, és a 10. hely-
ről a 4. helyre lépett elő az U1600-
as nemzetközi listán. 

A fiatal sakkozó és edzői elége-
dettek az eredménnyel, Attila el-
mondása szerint igen nehéz és
fárasztó tornán van túl, nagyon ke-
mény ellenfeleket kapott, két mér-
kőzést utoljára fejezett be. Az
újdonsült bajnok a közelmúltban
Csomafalván vett részt versenyen,
hamarosan Tatára utazik, szeptem-
berben pedig Korondon méretkezik
meg.

Dénes Attila aranyérmet hozott

Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) honlapján augusztus
29-ig lehet szavazni a 2016-2017-
es szezon legszebb góljára.

A szervezet csütörtökön tette
közzé azt a hét találatot, melyek
közül – a közönségszavazás ered-
ményeképpen – kikerül a győztes.

A listán csak olyan gólok szere-
pelnek, melyeket a kontinentális
szövetség által rendezett klub-
vagy válogatott tornán szereztek.
Többek között helyet kapott Mario
Mandzukicnak (Juventus) a Baj-
nokok Ligája-döntőben lőtt olló-
zós találata, míg a BL-címvédő
Real Madridot Casemiro és Marco
Asensio képviseli – igaz, utóbbi az

utánpótlás-válogatottban elért gól-
jával került be a jelöltek közé.

A jelöltek:
Casemiro (brazil, Real Madrid,

a Napoli ellen)
Mario Mandzukic (horvát, Ju-

ventus, a Real Madrid ellen)
Marco Asensio (spanyol, U21-

es válogatott, Macedónia ellen)
Kevin Friesenbichler (osztrák,

Austria Wien, az Astra ellen)
Moussa Sow (szenegáli, Fener-

bahce, a Manchester United ellen)
Jordi Mboula (spanyol, Barce-

lona, a Dortmund ellen)
Daniela Sabatino (olasz, női

Európa-bajnokság, Svédország
ellen) (MTI)

Hét jelölt az előző szezon 
legszebb góljára az UEFA-nál

Gligor Róbert László
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Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus

22–29. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterü-
leten és magánterületen egyaránt, valamint szeptember 1–29. kö-
zött rovar-, rágcsálóirtás és fertőtlenítés zajlik a
tanintézményekben is, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
Az időtartam változhat, az időjárás függvényében.

A rovarirtásnál felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin
és az S-Metopren, a tanintézményekben a rágcsálóirtásnál a Bro-
difacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin és a Cipermetrin, a fertőt-
lenítésnél az O-fenil fenol, az Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és ir-
ritálónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.


